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ÖNSÖZ

Kur*an-ı Kerim, kendisini bülün insanlığa duyurmak için 
gelmiştir. Onda hiç şüphe yoktur. ''Muttakîhr için yo ! göstericidir. 
(Bakara,2/2). Nüzûle başladığı günden bu güne kadar Kur’an'da ne 
bir eksiltme yapılabilmiş ve ne de ona bir ilave de bulunulabilmiştir.

İnsanlığın elinde nübüvvet kültürünü semâvî kitap olarak 
muhafaza eden tek kaynak, Kur'an'dır. Ondaki temel ilkeler, 
-genellikle, mücmel ve küllî kaideler şeklinde gelmiştir. Onların 
tefsiri, ResuiuHah'ın 23 senelik hayatı içerisindeki sözleri, fnlleri, 
takrirleri ve işaretleri olmuştur.

Hz. Ayşe'nin rivayet ettiği gibi -'Kur'an, onun ahlakt idi."O , 
Kur*anî bir hayat yaşıyordu. Dolayısıyla Kur’an düsturları, onun 
davranışlarına yansımıştı. Onun(a.s.) sünneti, Kur’an naslarının 
uygulamaya konulmuş ilk örneği olmuştu. Bir başka ifade ile sünnet, 
Kur'an'ın pratik hayattaki tatbikatıdır. îbn Hazm'ın görüşüne 
uyularak Allah'ın korumasını tekeffül ettiği "zikr'^in Kur'an ve 
sünneti içine alan ‘'vahy” olduğu kabul edilirse; sünnetin de Kur'an 
gibi korunmuş olduğu söylcnebilir.(Bkz. îbn Hazin, İhkam, 1/96) 
Bunu bir önıcklç açıklayalım. Kur’an namazın sadccc kılınmasını 
emreder. Namazla ilgili diğer hükümlerin tamamı sünnetle 
koyulmuştur. Şimdi sünnetin korunmamış olduğunu kabul edersek, 
ortada namaz diye bir şey kalır mı? Oruç, zckat^ hacc, kurban 
alışveriş ve hadlerle ilgili hükümler; yeminler, mahkeme davaları ve 
muameUîtla hükümlerin hepsi namaz gibidir. Bunların detayını ve 
yapılması gereken şeklini Kur’an'da bulmak mümkün müdür?

Elbette ki hayır. Çünkü nice dini hükümler vardır ki, onların 
far/.ıyyeti Kur’an'da bildirilirken, uygulamaları ile ilgili şartlar, 
sebepler, maniler, kurallar, detaylar ve yapılması gereken şekiller, 
sünnetle belirlenmiştir. İşte sünnetin, Kur*an'ı tefsiri budur.

Kur'ânî deliller gösteriyor ki, Peygambcı^in emrettiği veya 
yasak ettiği herşey, hüküm itibariyle Kur’an'ın getirdiklerine ek 
olarak katılmakta, ve böylece Kur'an'ın mücmelini açıklamakta.



umûmunu tahsis etmekte ve pek çok Kur’anî ifadeyi zahirî sözlük 
manasından çıkararak onlardaki murad-ı ilahiyeyi bize 
anlatmakladır. Kur’anla sünnetin bütünlüğü de buradan 
kaynaklanmaktadır.

Allah Resulu'nün "Çok geçm ez sizden biri koltuğuna 
kurulur, kendisine benden bir hadis rivayet edildiği zaman şöyle 
der:"Ardmızda Aîlah'm kitabı var. Onda helal olarak bulduğumuzu 
helal; haram olarak bulduğumuz şeyi de haram sayarız. B iz Allah'ın 
kitabına uyanz. " Dikkat edin Allah Resulu'nun haram kıldığı da 
aynâı AlIsih^m haram kıldığı gibidir." şeklinde haber verdiği gibi 
"Aramızda Kur'an varken sünnete gerek yoktur", "Sünnetin 
tedvini geç başlamıştır." Dolayısıyla hadislerin bir çoğu 
kaybolmuştur.”, "Zaten hadislerin subûtu zannidir. Onlarla amel 
etmek caiz olur mu?" gibi iddalar doğru mu? Gerçekten Kur'an tek 
başına, sünnet olmadan hüküm koyabilir mi? Bu tür iddia ve sorular 
bi/im merakımızı celbetti. Mümkün olduğunca en eski kaynaklara 
inerek bu somlara çcvab bulmaya çalıştık.

Bu çalışmamız bir tefsir veya hadis usûlü kitabı 
olmadığından burada verilen usul konuları; '̂Kur’an-Sünnet 
Bütünlüğü" konusunda lazım olacak kadarıyla verilmiştir.

Çalışmamız üç bölüm ve bir sonuçtan meydana gelmektedir. 
Birinci bölümde işe Kur'an tanıtılarak başlandı. Kur'an'la hadis 
arasındaki fark ve sırasıyla Kur'an'ın nüzûlu, yedi harf meselesi, 
kur'ah'ın ccm'i, Hz. Osman'ın İmam nüsha dışındaki ö/el muslıanan 
yakına meselesi incclendi. Kur'an'ın dili ve nazil olduğu zimian 
onunla ilk muhatap olan arapların kültür seviyesi hakkında bilgi 
verildi. Daha sonra, Kur'an'ın anlaşılırlığı üzerinde durularak önemli 
görülen bazı Özellikleriyle Kur’an tanıtılmaya çalışıldı.

Bilindiği gibi Kur'an, üzerinde durup düşünmek isteyenler 
için anlaşılsın. Peygamber de itaat edilsin diye gönderilmiş ve 
kendisine Kur'an'ı beyan görevi verilmiştir. Dolayısıyla Kur'an'ın 
Kur'an ile lefsîrinden sonra en yetkili ve ilk müfessiri Resulullah'tır. 
Onun hadisleri, tefsirin temel kaynaklarından biri olduğu için Kur'an 
ilimleriyle meşgul olan birinin hadis bilgisi çok iyi olması gerekir.

Kur’an'ın anlaşılmasında önemli ikinci husus ise Kur'an 
lafızlarını tanımaktır. Bu nedenle has, müşterek, hakikat, mecaz, 
sarih, kinaye, zahir, nas, müfesscr, muhkem, hafi, nıüşkil, mücmel, 
ve müteşabih gibi lafızlar, fıkıh usûlünü ilgilendirdiği kadar tefsir’i



de ilgilendirmektedir. Zira Kur*an'ı istenildiği şekilde anlayabilmek 
için Kur'an lafızlannı kullanıldığı dildeki özellikleriyle tanımanın 
zarureti açıktır. Onun için de Kur’an lafızları, hem konulduğu ve 
kullanıldığı mana hem manaya delaleti hemde delalet yolları 
açısından incelendi. Kur’an, lafızlarıyla da tanıtılınca sıra bu 
lafızların nasıl anlatılacağı ve açıklanacağı konusuna geldi. Burada 
tefsir, te'vil meal ve re'y kavramları incelenerek aralarındaki farklar 
belirtildi.

^ in c i Jjölümde^sünnet konusu ele alındı. Hadislerin cem ve 
tedvini meselesi etrafında bir hayli şüpheler yayıldığı için bu konular 
üzerinde etraflıca durulma ihtiyacı hissedildi. Böylece sünnetin bize 
hangi şartlar altında ve nasıl ulaştırıldığı konusunu ilgilendiren 
hemen her konuya değinilmeye çalışıldı.

Bu, Kur’an ve sünneti Resulullahtan alarak bize nakleden 
sahabe, tabiîn ve tebe-i tabiîn'in, sünneti nakilde gösterdikleri, çaba 
ve titizlikler üzerinde duruldu. Bu arada sahabe, sahabe sünneti, 
sahabenin adaleli ve sahabe kavli; sonrada sünnetin teşrîdcki yeri 
anlatıldı.

Kür'an ve sünnet bazj özellikleriyle tanıtıldıktan sonra 
üçüncü bölümde Kur’an-Sünnet Bütünlüğü konusuna geçilerek önce 
Resulullah’ın görevleri daha sonra da Kur'an ve Sünnet arasındaki 
ilişkiler çeşitli yönleriyle ele alınarak işlendi. Bütün bunlarla Kur’an'ı 
anlamak isteyenlere küçük de olsa yol göstericilik görevini 
yapabilirsek kendimizi bahtiyar hissederiz.

Çalışmam esnasında yardımlarını gördüğüm tüm 
meslektaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca ilim adamlarının 
ve okuyucularımın yapıcı tenkitleri çalışmalarımıza hız verecektir.

Necati KARA 
Haziran-1995 
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/-  KURBÂN

1. Kur'ân'm Manası ve Hadisle Arasındaki Fark
"Kur'ân" lafzı üzerinde değişik görüşler ileri sürülmüştür. 

Bazılarına göre bu kelime, herhangi bir kökten türetilmemiş olup; 
dogrudarr doğruya Altâh’m T cı^nıM  bir islin “olarak”
İmam Şafiî ve bazı imamlar bu görüştedir.^ Bazılan ise Kur'ân 
kelimesinin^ "karine”nin çoğulu ”el-karâin"den türemiş olduğunu 
ileri sürer. Âyetler birbirini tasdik ettiği ve birbirine benzediği için bu 
isim verilmiştir. Bazıları da Kur’ân lafzının "k-r-n" lafzından 
alındığım söyler. "Bir şeyi bir şeye yaklaştırdım, yan yana getirdim ." 
anlamını ifade etmek için 'karantû'ş-şçy'e bi'ş-şey'i”ûcmlir. Âyetler 
ve sûreler peşpeşe dizildiği ve birbirire yaklaştırıldığı için kendisine 
bu isim verilmiştir. ^

Zcccâc(31l/923)'a göre "Kur'ân" lafzı, "toplama" anlamına 
gelen "el-kar’ü"den türetilmiş "fu'lan" vezninde bir mastardır. 
Havuza su biriktiği zaman "Karae'J-mâü fi'l-havd/Havuzda su 
toplandı'' denilir. Kur’ân da kıssaları, emirleri, yasakları, va’dleri, 
tehditleri, âyet ve sûreleri içinde topladığı için bu ismi almıştır. ^

“ Ebu’İ-Hasan Ali b. Hazm el-Lihyâm(215/830) gibi bazı 
alimlere göre ise Kur'ân, "ğufran" vezninde hemzeli bir mastar olup 
"okuma" manasını ifade eden "k-r-c" fiilinden türemiştir.  ̂ "Onu 
(senin kalbinde) toplamak ve (sana) okutm ak bize düşer. Sana 
Kur'ân'ı okuduğumuz zaman onun okunuşunu takip e t "  ̂ âyetinde 
"k-r-e" kelimesi, bu anlamda kullanılmıştır. Buna göre Kur'ân 
kelimesi, "okumak" anlamına gelen "kıraat" kelimesine eşanlamlı

Zerkeşî, Bedruddin Muhamnıed b. Abdillah, el-Burbâa f f  Ulûmi’I-Kur'ân, (lah: 
Muhanınied Ebu'l-FadI İbrahim), 2. bai^, ys., 1972,1/278; Suphi Salih, Mcbâhis ft 
Ulûmî’I'-Kur’ân, 2. basla, Beyrut, 1981, s. 18.

^ Z e r k e ş î , a . y . ,  Suphi Salihu a.y.
Zerkeşî, Burhâıu a.y.; Zerkânî, Muhatmned Abdulazitn, Mcoâhilu'l-İrfân f f  
Ulûmi'l'Kar’ân, Beyrut, 1943, 1/7; Su|^i Salih, M cbâhis, s. 19; Zarzur, Adnan 
Muhanuncd, Ülûmu'I-Kur'âa^ 3. baskı, ibımeşk, 1991, s. 45. 
tbn Manzûr, Usânu't-Arub, Beyrut, ts., 1/128; Zerkâni, Menâbil, Mİ', Suphi Salih, 

. Mebâbisi s. 18; Zarzur, Ulûm, s. 45.
5 Ktyâme, 75/17-18.,
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mastar iken daha sonralan Allah'tan vahyolunan kitaba özel isim 
olmuştur. ^

Kur*ân'ın doksandan ^ J a  isminin olduğu söylenir. Ancak 
bular içinde "kitab** ve "furkân" isimleri şöhret bulmuştur.

Kur'ân'ın istilâhi bir çok tanımı yapılmıştır. Bunlardan en 
meşhuru şudur: ”Muhammcd(a.s.ya indirilen, tevatürle nakledilen, 

~ ökunmasjyta^adet~ohman, -mushaflarda yazılan ve^atiha-sûresi ile 
başlayıp Nas sûresi ile son bulan muciz bir Allah kelamıdır." * Bu 
tanıma göre Kur*ân'da beş büyük önemli özellik vardır. Bunlar Hz. 
Muhammed'e indirilmiş olması, mushaflarda yazılması, tevatür 
yoluyla nakledilmesi, okunmasıyla ibadet edilmesi ve insanlann 
benzerini getirmekten aciz kalmasıdır.

Kur’ân bir çok özelliği ile Peygambcr(a.s.)’ın hadislerinden 
ayrılır: Kur*ân lafızları namazda okunmakla ibadet edildiği halde 
hadislerde böyle bir şey söz konusu değildir. Ayrıca hadislerin mana 
olarak nakli caiz iken bu Kur'ân'da caiz değildir. Kur'ân, hem mana, 
hem de lafız olarak vahiy mahsuludur. Bu şekilde nakil vaciptir. 
Kur'ân tamamen Allah kelamıdır. Rasulullah’ın hiç bir katkısı yoktur. 
Peygamberimizin hadisleri ise ya tevfikî yani Resulullah'ın Allah 
kelamından istinbat yoluyla veya varlık alemindeki gerçeklere 
bakarak düşünce mahsulu olarak söylediği sözler; ya da tevkifi; yani 
içeriğini vahiyden alıp kendi ifadeleriyle insanlara açıkladığı 
sözleridir. Hadis-i kudsîlerde olduğu gibi, bir çok hadisin manası 
vahye dayanır. Ancak bunların lafı/lan, Resulutlah’a ait olup 
bunlarla ibadet edilmemesi, Kur'ân’la sünnet arasındaki en önemli 
farkı teşkil etmektedir. ^

Kur’ân’ı sünnetten ayıran başka özellikler de vardır. Kur'ân’ın 
tahrife uğramak ve yok olmaktan korunmuş o l ma s ı b e l a ğ a t ı ,  
fesahati; uslûbu ve içerik itibariyle onun gibi bir sözün meydana

8

^ Ztprzur, Ulûm, s. 46.
Fazla bilgi için bkz.; Zerkeşî, Burhân 1/273-281; Süyûtî, Celâleddin, eUİtkâa f î  
UIûmn-Kur'âa, 1. ba&h, Beyrut, 1987, /159-165;Zerkânî, M cnâhil 1/8.
Horasânî, Emir Padiijah Teysîru'I-Tahfîr Şerhuü ah  KitahVt-Takrir, Mısır, 1313, 
IJI/3; Şevkânî, Muhammed b. Ali, trşidu'l-Fubûl ilâ TahkîkVI-Uak min Umi'I- 
Usûl, Mısır, is., s. 29; Zericânî, MenihU VVÎ', Su|^i Salih, Mebâbis, s. 21; Zarzur, 
Ulûm, s. 46.
ZeıkktA, M enâbil 1/12; Draz, Muhammed Abdullah, ea-N ebe'û’l-Azim , ys., 1969, 
s. 10-13; Zarzur, Ulûm, s. 47.
Hıcr, 15/9. Kuran'la birlikle sOnnelin de korunduğunu ileri sörenler vardır. İleride bu 
konu üzerinde durulacaktır.
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getirilmesinin mümkün olmayışı * *, bunların en önemlilerindcndir. 
Hadis muciz olmadığı gibi -kutsi hadis olsa bile- okunmasıyla ibadet 
edilmez.

2. Kur*ân’ın Nuzûlü

"N-z-l" kelimesi lügatte "aşağı inm e,_koı^lam ^ an lam ^  
gdİT.^^ '*Rabbtm~benTmübâr^^ M^̂  Sen kotiuklayanîann en
hayırlısın.** âyetinde "konuklama"' '*Gökten su indirdi.** 
âyetinde de "inme" anlamında kullanılmıştır. Ancak bu iki manada 
da nıekan ve cisim söz konusudur. Allah’ın kelamında ve vahiyde 
böyle bir anlamın kasdedilmesine imkan yoktur. Nuzûl kelimesi, 
Kur’ân hakkında mecaz kabilinden kullanılmıştır ve bundan 
"bildirmek" anlamı kasdedilmiştir.

Kur’ân, tek başına Allah'ın kelamıdır. Onun meydana 
getirilişinde ve tertibinde ne Cibril'in ne de Resul'un katkısı vardır. 
Cibril'in görevi, onu Allah'ın Resulune hikaye etmek ve fısıldamak; 
Efendimizin görevi de onu bellemek ve ez^rleyıp insanlara tebliğ 
etmek, açıklamak ve gereğince amel etmektir. **Ben ancak 
Rabbimden bana vahyoltmana uyuyorum. ** '*Ey Muhammed), sana 
bu Kur'ân, hikmet sahibi(bcr şeyi) bilen (Allah) kâtından 
verilmektedir.**^^ âyetleri Kur'ân’m Rcsulullah'a vahyolunduğuna 
delalet etmektedir. Vahyedilen Kur’ân âyetleri, lafız olarak 
getiriliştir. Bu yüzden Kur^ân'ı mana İle okumak caiz değildir. 
Zaten Kur’ân, Cibril’in okuması dışında bir vahiy şekliyle 
gelmemiştir. ^

Şu âyetler de bu vahyin lafızJa olduğuna işaret eder: **(Ey 
Muhammed), onu tekrarlamak için (henüz Cibril vahyi bitirmeden)

[1 Bkz.. Bakara, 2a3; Yunus, 10/38; Hud, H/13; tsra, 17/88.
Şevkmtî, İrşâd, s. 30; Bûlî, Muhammed Said Ramazan, Mebâbisu'l-Kitab ve’s- 
Sûane mia llmi'l-Usû!, Dımeşk, 1974, s, 12.
İbnManzûr, t/'KİaXI/656-657, 

j :  Mttminun, 23/29.
Bakara, 2/22.

IJ  Zerkânî, McnâbH 1/35-36; Zaızur, Ulûm, s. 69.
J '  Araf, 7/203; Yunus, 10/15.
J* Nemi, 27/6.

Zerkanî, Afeii4A/X 1/43-44.
Bilgi için bkz.: Zekânı, Menâhil 1/42-44; Hamâde, Abbas Mütevelli, es-Sûnnetû'a- 
Nebe*viyyetü ve KfckÂaetübS /t't-TeşTT, (tah: Ebu Zehra) Kahire, 1965, s. 91.
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dilini depretmc. Onu (senin kalbinde) toplamak ve sana okutmak 
bize düşer. Sana Kur*ân'ı okuduğumuz zaman onun okunuşunu takip 
e t" 21, "Yaratan Rabbinin adtyîa oku. " , ”veya bunu artır ve ağır 
ağır Kur'ân oku," ^  âyetlerinde geçen "ikra/oku", tahrîku’l- 
lisân/dili depretme", ve ”tertll/ağır ağır okuma^ deyimleri bilindiği 
gibi sırf mana ile ilgili değil lafızlarla ilgilidir.

^ a i d ^  Cübcyr'in naklettiğine göre Kuf^ân inerken Rasuluiİah 
iyi belleyip unutmamak için dilini dudâklannrdepr^rdi. Bunun 
üzerine Yüce Allah: "*Onu tekrarlamak için dilini depretme. Onu 
senin kalbinde toplamak Ve sana okutmak bize aittir. Sana Kur'an'ı 
okuduğumuz zaman onun okunuşunu takip e t" âyetini indirdi. 
Resulullah bu emri aldıktan sonra Cibril ona her geldiğinde onu 
dinlerdi. O gittiğinde Resulullah Cibririn okuduğu gibi okurdu.

Yukarıdaki hadiste de görüldüğü gibi Vahiy, peygamberimizin 
ruhî ve psikolojik dunımlanndan tamamen bağımsızdır. Kur*ân‘ı 
ezberlemek için hafizasmı kullanma hakkına bile sahip değildir. 
Aksine Kur'ân’ın kendisine ezberletilmesini Allah tekdiûl etmiştir.

Rasulullah'm görevi, gelen vahyi bellemek, ezberlemek, hikaye 
etmek ve tebliğ etmek, açıklayıp tefsir etmek, sonra da tatbik edip 
hükmünü yürütmektir. ^

Peygamberimiz(a.$.), vahyin kalbine inişini şöyle anlatır: 
"Bazen bana çtngtntk sesine benzer bir ̂ s le  gelire Bana en şiddetli 
olant budur. Onun söylediğini belledikten sonra o benden ayrılır. 
Bazen de m elek bana bir adam sûretinde gelir ve benitfıle konuşur. 
Ben de ne söylediğini iyice bellerim,

Kıyâme, 75/16-18.
"  Alak,96yi.

Mazzemınil, 73/4,
Draz, N ebe\s. i4; Zarzur, UlûiB, s. 71,

"  Kjyâme, 75/16-18.
BuhÂri Muhammed b. İsmail, Sabib, Çağn Yay., İstanbul, 1992, Tefsir, 75/1; 
Möslim  b. Haccac, Sabib, Çağn Yay., İstanbul, \9 9 ll Salat, 148; Tinhizt, 
Muhammed b. İsa, Sûaea, Çağn Yay., İstanbul, 1992, Tefsir, sure,75/1; NesM, 
Sünen, îftilah, 37; Ahmed b. Hanbel, Mûsaed, 1/348; 1V/332; V/182.

^  5uphi Salih, Mebâbis, s. 33.
"  Zerkânî, MeaâbH  s. 42; Draz, N ebe\ s. 13.
2? Bubârî, Bedu'l-Vahy, 2, Bedu’l-halk, 6; Mûsİim, Fedâil, 87; T im iz i Menâkıb. 7; 

Nesiî, İflitah, 37; Malik b, Enes, Muvatta, Çagn Yay., İstanbul, 1992, Kur'ân, 7; 
VI/158.



Kur'ân>SOnnet Bütünlüğü /17

Rasulullah kendisine gelen vahiy ile Allah’tan aldığı ilham 
sonucu olan sözlerinin arasını büyük bir uyanıklıkla ayırıyor ve kendi 
sözleriyle vahiyle gelen Kur*ân âyetlerini birbirine karıştırmıyordu. 
Vahyin inmeğe başladığı ilk sıralarda Resulullah Kur’ân’dan 
başkasına, yazılmasını yasaklamıştı. Böylece Kur'ân âyetleri ile 
hadisler birbirine karışma tehlikesinden uzaktı. Her âyet indiğinde 
efendimiz hemen vahiy katiplerinden birini çafeınr, inen vahyi 
yazdırır, hangi âyetin hangi sûreye ait olduğunu ve sûredeki yerini 
gösterirdi.

Kur'ân-ı Kelini, Rasulullah'm nübüvvetinin başlangıcında 
inmeğe başladı ve hayatının son günlerine yakın bir zamana kadar 
devam etti. Böylece onun inişi yaklaşık 23 senede tamamlandı,

Gibril, her yıl ramazan ayında o ana kadar Kur'ân'dan 
vahyedilmiş olanı, RasuJullah'a arzedcrdi. Vefat ettiği yıl ise iki kere 
arzctti. Rasulullah bundan ecelinin yaklaştığını anladı. Bilindiği 
gibi peygamberimizin Cibririe birlikte Kur’ân’! okuyup dinlemelerine 
"arza" denirdi. Son karşılaşmaya da ^arza-i ahîre" dendi. 
Kaynaklarda zikredildiğine göre vahiy katiplerinden Zeyd b Sabit, 
son arza'da hazır bulundu.

Sahih hadis kitaplarında Kur’ân’ın yedi harf üzere indiği haber 
verilmiştir. Ancak yedi harfin ne olduğu konusunda ihtilaf edilmiştir. 
Aşağıda bu konu hakkında durulacaktır.

3. Yedi H arf Meselesi
Kur’ân'ın yedi harf üzerine indiği haber veren hadisler çoktur. 

Bu hadisler incelendiği zaman yedi harfle indiriliş maksadının kıraat 
konusunda ümmete kolaylık sağlanmak olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
hadislerden bir kaçını buraya alalım: Ubcyy b. Ka’b’dan rivâyet 
edildiğine göre Hz. Peygamber Ben-i Gıfar suyunun yanında iken

Zerkeşî, Jîı/yAin, 1/232.
Zerkeşî, Burhâa, 1/232;
Zerkeşî, Burhâa, 1/232; Zerkânî, AfcflâÂ/4 1/44-45.
Buhârî, Fedâilu'l-Kur'ân, 7; Menâkıb, 25; Müslim  Fedâlu’s-Sahabe, 98-99; İbn 
Mâce, Muhanımed b. Yezid, Sünen, Çağrı Yay., İstanbul, 1992, Cenâiz, 64; 
Mûsncd, VI/282; İbn Kuteybe, Abdullah b. Müslim, T e’vîlu Mûşkiiri-Kur'ân, 2. 
baskı. Kahire, 1973, s. 38.
Ebu Şâme, Şihabuddin ei-Makdisî, el-Mürşidû’l-V e c îz  ilâ Ulûmia Teteallaku 
bi*l-Kitabi'l-Aziz, (tah. Tayyar Altıkulaç)  ̂ Ankara, 1986, s. 6; Zerkeşî, Burhâa, 
1/237.,

34
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Cibril(a.s,) ona geldi ve ^Allah ümmetine Kufân'ı bir harf üzere 
okumam emrediyor, "dedi. Peygamberimiz de '̂ Allah'tan mağfiret ve 
affmı isterim. Ümmetim buna güç yetirem ez." dedi. Bu şekilde 
konuşma üç defa tekrar etti ve Kür'ân'm iki ve üç harfle okunuşuna 
ilişkin ilahı emri tebliğ etti. Hz. Peygamber Kur'ân’ın üç harfle 
okunuşunun da ümmete zor geleceğini Cibril’e söylemesi üzerine 
dördüncü gelişinde Cibril şöyle Acdi: "Allah, sana ümmetinin yedi 
harf üzere okumalarını emrediyor. Hangi harfle okurlarsa doğruyu 
bulurlar.

Hz. Ömer'le Hz. Hişam b. Hakim arasında geçen şu olay, 
Kür'ân'm yedi harf üzerine indiğini ifade eden güzel bir örnektir: 
"Hz. Ömer olayı şöyle anlatır: "Hişaın b. Hakim'in Furkan sûresini 
bizden farklı okuduğunu işittim. Zira Resulullah bu sûreyi bana 
okumuştu. Onaa okumasını bitirinceye kadar mühlet verdim, sonra 
elbisesinden yakalayıp peygambere getirdim. Ya Resulallah, bundan 
Furkan sûresini bize öğrettiğinden başka şekilde işittim ." dedim. 
Peygamber ona: '"Oku.  ̂dedi. O da evvelce benim işittiğim şekilde 
okudu. Bunun üzerine Peygamber, ''Böyle nazil oldu. " Cicâ\. "'Sonra 
bana oku. "dedi. Ben de okudum. "Bu, böyle de nazil oldu." dedi ve 
"kuran, yedi harf üzerine nazil olmuştur. Hangisi kolayınıza gelirse 
ondan okuyun. buyurdu.

Yedi harfin kolaylık için olduğunu ifade eden hadislerden 
birini daha nakletmekle yetinelim: "Cibril, Peygamberimizle 
karşılaştığında Peygamberimiz: "Ey Cibril, ben içinde ümını, aciz, 
ihtiyar, çocuk, ve köleler bulunan bir ümmete gönderildim. Bu 
adamlardan hiçbiri kitâbı okuyamazlar." dedİ. Cibril de; "Ey 
Muhammed, Kur'ân'ı yed i harf üzerine oku. "diye buyurdu."

Görüldüğü gibi Rasulullah'ın, Kur'ân kıraatinin yedi harfe 
çıkanlışını ümmetine bir kolaylık olması için istemekte olduğu açık 
ise de, yedi harfin ne anlama geldiği hakkında net bir açıklaması 
yoktur. Bu bakımdan bu kavram üzerinde çeşitli görüşler ortaya 
atılmıştır. Kısaca bu görüşlere bir göz atmada yarar vardır.

Buhârî, Fedâilu'l-Kur’ân, 5; MSsIim, Müsafiruit, 272, 274; Tirmizt, Sevabu'l* 
Kurbân, 16; tRitâlv 25; A/ümccÎ V /127-m
Buhâıî, Husûmât, 4; Fedfâilu'l-KüT^ân, 5, 27; Istitâbetû’l-Mürteddin, 9; Tevhid, 53, 
Müslim, Müsafırih, 270,-271; Birr ve Sıla, 117-9; İîAu Süleyman b. Eşâs,
Sünen, Çağn Yay., İstanbul, 1992,Vttir, 22; tmare, 32; Tirmizî, Kur'ân, 9; Nesâî, 
îflitâh, 37; Muvaita, Kur'ân, 5; Mûsned,\l\l2A, 40,41,43; III/4Ö3-404.
Tirmizî, Kur'ân, 9; Mösaed, 1/132.
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Alimler, bem "haıf kelimesi, hem de "yedi” rakamı üzerinde
değişik yonınllar yaparak; harf kelimesine, yerine göre fiurklı
anlamlar yüklemişlerdir. Mesala arap "harfe're'si” derken ''başın üd
^an/lıı; "harfe's-sefîneti ve’l-cebeli" derken de "geminin ve dağm
Jtenan'in kasteder. Bu bakımdan arapçada "ber nesnenin ucuna,
kenarına, târaûna, hyısma" harf denileceği gibi hece harflerinden
heıbirine ve“ö i t  die

Hadislerde geçen "yedi İtarTin çok £u*klı anlaşılması, "harT
kelimesinin anlamlara gelmesindendir. Kur̂ ân'm: "İnsanlardan
Idmi, Allah'a yalnız h t  yönden ibadet eder..." âyetinde de "yön"
anlamında kullanılmıştır. Âyet, "Sadece bollük ve rahatlık
durumlarında ve tam inanarak değil de bir şüphe içerisinde ibadet
eder, ''anlaımndadır. ^

"Yedi" kelimesinden maksat ise saymın kendisi olmadığı;
oıidan maksadın, kolaylık ve genişlik oldu^ veya çokluk i&de
ederek; onluk sayılarda yetmişi, ytMük sayılarda da yediyüzü temsil
ettiği ileri sürülmüştür. Ancak Suyûtî, bu görüşü bir takım
delillerle reddetmiştir.

2erkeşî(794/139İ), îbn Hıbl^544/1149ydan bu "yedi"
kelimesinin yedi sayısına hasredilmiş olacağım ve bunun çokluk
anlamı ifade etmediğini; ^aynca İbnaU-Arabrden de, yedi sayısı
üzerinde ileri sürülen görüşlerin bir delile dayanmadığını nakle^r. 
45

Ba2a alimler de, "yedi harTı, "yedi arap lehçesi" ve "yedi 
vecih"le tefsir etmişlerdir. ^  Bunlann "yedi kıraat" veya başka 
şeyler olduğunu s^leyenler olmuşsa da bu görüş pek itibar 
görmemiştir. M es^  îbn Hıbbân el-Bustî(354/965), yedi harf için

I I  tbn Manzûr, Lisân, DC/42^3; Zetkâtü, MeaÂhH 1/146.
"  Hac, 22/11.
^  Zerkânî, M enJüa  1/146; SuyûÜ, îtkia , 1/145.

Zeıkeşî, Btuiıia , 1/212-213; Zerkânî, MeaâhH I/İ46-147; Suyûtî, İtkâa, 1/145. 
i ?  Suphi Salih, M ebihîs, *. 103-104.

Bkz. SuyûÖ, A t in  1/145.
^  ZeAisşl B u rb in ,m \X  

Zerkeşî, JBufiln 1/211 
^  Bkz: tabeıi, Muhammed b. Cerir, Ciau*u%Bey£n ma Te'vûi Âyi% K ui’Sa, 

Beynıt, 1988, İ/20-21, Zerkeşî, Buıhâa, 1/217,221.
Suphi Salih, 104.
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otuzbeş görüş ileri sürerken İbnu'l-Gevzî(597/1200) ve Zerkeşî 
(794/1391) bunlardan ondört görüş verirler. Îbu'l-Cevzf, ”yedi 
harfin  "yedi lehçe" olduğu görüşünü daha sahih görüş olarak sunar. 
Zerkeşî, ise bir tercihte bulunmaz.

Ebû Şâme el-Makdisî(665/1267), bu hadisin açıklamasında 
şunları söyler. '̂Kur’ân, üıntnî bir topluluğa indiği için aynı manayı 
İiade Gtmekr şarttykr hdfızlüftn deği^ık^^kifÎGfd^ okunmasına. rubsat_ 
verildi. Bu set>eble kıraatte ihtilaf edildi. Kur’ân, kureyş ve 
onların komşusu olan fasih araplarm lehçesi üzerine indi. Kur'ân'a 
muhatap araplardan her birine kendi lehçeleriyle okuma izni verildiği 
için lafız ve irabta ihtilaflar oluyordu. Ancak manada bir değişiklik 
söz konusu değildi."

Ebu Cafer et-Tahavî(321/933)nin dediği gibi insanlara 
harner4ckı bu genişlik, Kur’ân’ı kendi lehçelerinin dışında almaktan 
aciz oldukları içindi. Çünkü onlar ümmî idiler. Çok azı yazı 
yazabiliyordu. Anlam bir olmak kaydıyla lafızların değişik 
okunmasına izin verilmişli. Okuma yazma oranı yükselince belli bir 
zamana has olan bu ruhsat kaldırıldı. Herkes Kur'ân'ı bir harf üzere 
okumağa başladı. ^

Kur‘ân'ın tek harfe indiril işinin Rasulullah zamanında mı 
yoksa Hz. Osman zamanında mı olduğu konusunda ihtilaf edilmiştir. 
Zerkânî(in2/1710)-nin Muvatta şerhinde dediğine göre çoğunluk 
Kur'ân'm tek harfe indirilişinin Rasulullah zamanında olduğunu, bu 
görüşü, Bakillânî, İbn Abdilbcrr(463/1071) ve İbn Arabî gibi 
alimlerin tercih ettiğini naklederek, şu gerekçeyi ileri sürer; "Kurbân 
okunmasıyla ilg ili zorluk ortadan kalkmca diller alıştı. İnsanlar bir 
tek lehçeyle yetinm eye başladılar. Bunun akabinde Cibril, ''son 
arza ”da da Kur'ân'ı Nebi’ye  iki kez arzetti Allah Teala bu ana kadar

İbnu'l-Gev/'î, Ebu’I-Fer^ Abdurrahman, Funönul-fıfnân Fİ Uyûnt Utâmi'l- 
Ktır'ûn, Haşan Ziyauddin lir), 1. baskı, Beyrul, 1987, s. 201; tbnıı’l^Cevzî, 
Ebu'l-Ferçe, Uİûmi'/-Kur'âa, (liih. Abdullettah Aşur), 1. basikı, 1986, s. 93;

l)urhân, \ll\2.
Bk/„: İbnuM-Cev/j, Fı/nö/?, s. 200-219; Ibnu'l-Gevzî, Acâib;%^ 108; Zerkeşî, Burhâa,

Ebu Şâme, A/t//y/4 s. 126-127 
Ebu Şame, Mü/y/ût a.y.
Ebu Şanıe, Mûrştd, s. 106. Kurtûbî, Muhammed b, Ahıtıed, el-Câmi- İi Ahkân)i%  
Kur’ân, Beyrut, 1952, I/42-43(İ. cüz.); Butî, Ramazan, M in RcvâV'i'î-Kur'ân, 
Teemmulâlun, İlm iyyetün ve Edcbiyyeiûn fiK itâ b ilJ ;^ ,X im ^ , 62,
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okunmasına mûsade ettiği lehçeleri neshederek Kur*ân*ın tek harf 
üzeK kalmasını kesinleştirdi. "

Hz. Osman da buna dayanarak insanlan Kureşy lehçesi 
üzerine toplamaya yöneldi ve imam mushafm hattına uymayan diğer 
lehçeleri yasakladı. Bu arada imam mushafa muhalif olan mushafları 
da yaktırdı. Zerkanî'tiin yukarıda geçen bu ifadeleri, ehl-i ilmin 
çoğunun Kur'ân’ra: gerek kıraat açısından
Rasuluİlah'ın son dönemlerinde istikrar sağladığına dair yaptıkları 
rivayetlere dayanmaktadır. Hz. Osman’ın giriştiği bu işe sahabenin 
onaylayıcı icmai da Resulullah'm son dönemlerinde buna dair emrini 
bilmelerinden kaynaklanmaktadır.

Bu arada şu hususu belirtmek gerekir ki özel yazılan 
mushaflar, lehçelerin serbest olduğu dönemlerde yazıldığı için 
bunlarda lehçeden doğan kıraat farklılıkları mevcuttu. Hz. Ebu 
Bekir'le Hz. Ömer kendi dönemlerinde bu özel mushaflara 
dokunmanuşlardı. Bir başka husus da, farklı lehçelerde Kur'ân 
okumasını öğrenen sah^bîler, ezberledikleri kıraatler üzere 
terkedilmişlerdi. Hz. Osman döneminde ihtilaf çıkıncaya kadar 
bunlarla ilgili herhangi bir durum da olmadı.

Hasulullah'm hadislerinin zahirine ve "yedi harfin, "yedi 
lehçe*' olduğunu ileri sürenlerin görüşlerine bakılınca yedi harfin 
yedi lehçe olduğu görüşü kuvvet kazanmaktadır. Bu konu, Hz. 
Osman zamanında K u r^ ın  cem'i başlığında tekrar ele alınacaktır.

Ebu Şâme ve Îbnu’l-Cevzî'nin görüşüne uyarak yedi harften 
maksadın, yedi lehçe olduğunu kabul edersek -ki alimlerin çoğu bu 
görüştedirler. - bu durumda Kur’ân'ın yedi harf üzerine okunması, 
Hz. Osman devrine kadar sürmüştür. Zira onun zamanındâ 
lehçelerden altısı kaldırılmış, sadece kureyş lehçesi esas alınarak 
imam nüsha bu lehçe üzerine yazılmıştır. Buna, göre 
peygamberimizin zamanında lehçelerin serbest bırakılışı, okuma- 
yazma bilmeyen bir topluluğa kolaylık sağlamak içindir. Taberî’nin 
de dediği gibi ilk müslümanlara kolaylık ve genişlik olmak üzere bu

Butî, Revâi", s. 63.
 ̂ Zarzur, Ulûta,^, 90.

Zerkeşî, B u ıM a ,V m .
Fazla bilgi için bkz.: Ebu Şehbe, Muhamtned b. Muhammed, el-Medbal U 
DirâsetVI-Kur'ânPl-Kcrim, Kahire, 1992, s. 161 -170.
Taberî, CâmV 1/28; (1.cüz.);Kurtubî, Câmr,\IS2.{\. cüz.)
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ruhsat verilmişti. Eğer bu emir vüeub İfade etseydi, yedi harften her 
hcrbirini okumak, herkese zorunlu olurdu. Bu zorunluluk 
olmadığı gibi daha sonraları sahabe arasında böyle biî  okuma 
scrbestiyetine ihtiyaç kalmamış, aksine ıslam toprakları genişleyince 
Hz. Osman döneminde bu lehçe farklılıkları bazı ihtilaflara sebeb 
olmuştur. Bu ihtilaflar, Kur'ân öğrelmcnleriniiı öğrencileri 
arasiTtda da baş gösterince Hzr- Osman f̂ctHvgŷ ş̂ 4ehçcsini—esas 
alarak buna göre Kur'ân’ın "/ma/n musbaf” diye meşhur olan 
nüshasını ya/dırmış vc farklı lehçelerle yazılan mushadan 
yaktırmıştır Bu müshaf yazıhrken "et-tâbur kelimesinde ihtilaf 
adilmiş, Zeyd, "ct-lâbuh’' şeklinde yazılmasını istemiş, durum Hz. 
Osman'a iletilince Hz. Osman •’d-tabut” olarak yazdırmıştı, 
Üzerinde ihtilaf edilen bu kelimeye bakılırsa sahabe arasındaki 
ihtilafın lehçe farkından kaynaklandığı husus, biraz daha kuvvet 
kazanmaktadır. Günümüz bilginlerinden Adnan Zarzur bunu: 
"Siihübê  Kur'ân tefsirinde ve ahkâtmnda ih tila f eimiyorîardt. Önların 
İhtilafı harflerin kıraatindeydL Taherî, bju konunun izahını tafsilatlı 
yaptığı için sözü uzatmak isiemiyonun." ^  sözleriyle 
desteklemektedir.

Yine çağdaş alimlerden Muhammcd Hüseyin Mahluf, yedi 
harf in yedi lugat(lchce) olduğu görüşünü tercih edilen görüş olarak 
erir, Ebu Ubeyd  ̂ Sa'leb, ez-Zührî ve İbn Atiyye'nin bu görüşte 
olduğunu, Alüsî’nin de buna meylettiğini söyler.

Hz. Osman, insanları bir tek harfte topladı. Ancak kıraatleri 
birleştirmedi. Bilakis kıraat vecihleri kaldı. Hz. Osman'dan sonra 
insanların okumaya devam ettiği kıraat çeşitlen, Kur'ân’ın üzerine 
nazil olduğu yedi harflen bir cüz olmaya devam etti. Caiz görülen bu 
kıraatler sahabenin ve ondan sonra gelenlerin kabul ettiği Osman 
hattına uygun düşmektedir Hz. Osman'ın insanları üzerinde topladığı 
tek harf, Zeyd b. Sabit'in harfidir. O da ensar ve muhacir topluluğuna 
ait harftir Müslümanlar, bu hatta uymayan kıraatleri

58

59
60 
61

62

laberî, Câmi\ 1/28-9 (l.çıız.); Kâ,simîj Mulıainnıed Cenialuddin, M ehâsinu’t-Te'vîl, 
ys., 1959,1/288; Zurzur, £//ı7m. s. 112.
I'a/Ja Bilgi için bkz.: Tabiri, Ciî/n/ri/26-9 (l.cüz ); Kasimî, Mabâsin, 1/289^299 
Zarzıır, Ulûm. s. 110; thlilallara dair bilgi için bkz.. Taberî, Cârni', 1/22-23.
Mahluf, Muhanunod Huscyiıı, el-Adcvî, Vnvâau'l-Bcyâo f î  Uiûmi'i-Tihyân, 2. 
baskj, Mısır, 1964, s. .13.
Ebu Şâfiıe, Mürşid, s. 144.
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yasaklamışlardır. Üzerinde karar kılınan mushafında bu hattı 
takdim, te'hir, ziyade, noksan ve en anlamlı kelimelerle kıraati 
ortadan kaldırdı. Böylece müslümanlar, ilk dönemlerdeki ruhsatın 
kalktığını Öğrendiler. İbn Sirin(110^'e göre bugünkü kıraatimiz 
arz-ı âhire' de gerçekleştirilen kıraatin aynısıdır.

Yedi vech konusuna gelince bir Kur’ân lafzı ne kadar değişik 
şekillerde okunursa okunsun bu farklı şekiller aşağıdaki yedi vcch’in 
dışına çıkamaz:

1- Yazıda kelimenin şeklini ortadan kâldırmayıp manasını 
bozmayacak tarzda kelimenin irab veyahut yapısındaki farklılıklar. 
**Hunne cthani" veya "hunne cthere" "hel 'yücâzâ” yahut 
*'ücâzî" , "bi’l^buhr veya "behel" gibi.

2̂  Hat aynı kaldığı halde mana değişikliğine sebeb olan i'rab 
veya yapı farklılıkları. "Bâ‘ıd" veya "Bâ‘ede"

3- Hat aynı kalıp manada değişikliğe yol açacak tarzda harf 
değişiklikleri. "Nünşizühâ'* ve "ncnşuruhâ’'.^^

4- İsimlerin müfrcd, tesniye, cem'i ile müzekkerlik ve 
müennesliğindeki farklılıklar, "emânât" ve "emânet" gibi.’̂  ̂ Her iki 
vecih de aynı manayı vermektedir. Çünkü kelinıe miifrçd olduğu 
zaman cınş kasdedilmiş olur. Bilindiği gibi cins isimde, çokluk 
manası mevcuttur.

5- Hat ve anlam değişikliğine sebeb olan kelime 
farklılıkları."Talhin memdûdin" veya "Tal'ih Memdûdin"

6-Takdira ve te'hir sebebiyle yapılan değişiklikler. "Fe 
yaktulûne ve yuktelûn" veya "fcyuktclûne ve yaktuiûn.”

7- Fethalı okuma, imâle, târkîk, tefhim, hçnız, teshil, 
mudaraat harfinin kesre okunması, bazı harflerin kalbcdilmesi,

^  Butî, Rovâi" S.63.
Ebu Şâme, Mûrş/d, s. 111-2.
Ebu Şâme, M ûryH  s. 22-23.
Bkz.: tbn Kuteybe, Te'yîl, s. 36; Ebu Şânıe, Mürşid, s. 120-23; Suphi Salih, 
Mebâhis, s. 109-112, Butî, Revâi” s. 59^0; Zarzur, U/ûns, s. 114-115.
Hud, İl/78.
Sebe, 34/17.
Nisa, 4/27.
Sebe, 34/19.
Bakara, 2/259.

'JA Müminuo, 23/8.
Vakia, 56/29 
Tevbe,9/lll.
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müzekker mimlerinin işbâ'ı, bazı İmrekelerde işmâm gibi lehçe 
farklılıklan.

Son vecih, yedi vechin en önemlilcrindendir. Kur'ân’ın yedi 
vecih üzerine indiğini kabul edersek onun yedi vecih üzere 
indirilişinin en büyük hikmetini bu vecih ortaya koyar.

4. Kur'ân’mCemH
"Cem‘u'l-Kur’ân" sözünden hem Kur'ân'ın göğüslerde 

ezberlenmesi ve korunması hem de Kur'ân’m harf, harf, kelime, 
kelime, âyet, âyet, ve sûre sûre yazılması, tedvîni ve iki kapak 
arasında toplanması kasdedilmiştir.

Gönüllerde toplanma anlamında ezberlenmesi ve varakkra 
yazılma işi, Resulullah zamanında; yazılmış varakların bir araya 
getirilmesi anlamında toplanma, Hz. Ebu Bekir; bir araya 
getirilen Kur*ân nüshalsmdan bir kaç nüsha istinsah edilerek 
çeşitli şehirlere gönderilmesi de Hz. Osman'ın hilafeti döneminde 
gerçekleştirilmiştir.

Böylece kur’ân*m sadr-ı evvelde cem‘i üç aşama geçirmiştir:
4.1. Hz. Peygamber Döneminde Cem *i.
Kur’ân’ın Rasulullah döneminde biri ezber, diğeri yazmak 

süreliyle cem4 iki şekilde olmuştur.
4;î. /. Kur'ân'tn Hıfzı/Ezberîcnmesi
Bilindiği üzere Kuı'ân herkesten önce Rasulullah'a gelirdi. 

Onu ilk defa o ezberlerdi. Böylece Kur’ân'ı sinesinde toplayanların 
ilki, o idi. I^sulullah, vahyin gelişi esnasmda inen Kur'ân âyetlerini 
iyice ezlx:rleyip unutmamak için dilini ve dudaklarını deprctirdi. Bu 
konuda bayağı zorlanır ve bu hali hemen farkcdilirdi. Bunun 
üzerine Allah Tcala Kur'ân'ı eiçisınm kalbinde toplayacağnıı 
va'dedcrek ona, arlanmadan sadece vahyi dinlemesini öğütledi ve 
Rasulüne, ezberletmeyi üstlendiğini haber verdi. Ayrıca ''Sana 
vahyediîmesi henüz tamamlanmadan ÎCıır^ân'ı acele okumaya

örnekler İçin bkz.: Suphi Salih, M cbâh is,s\ 12-113.
Suphi, Salih, Mcbâbis, s, 115. Bu konudaki farklı görüşler için bkz.. Zerkânî, 
A /m İM  s. 151-185.
Zerkânî, McaâhH, 1/232; ZarTur, Ulûm, s. 81, Rumî, Fehd b. Abdirrahman, 
Dirâsctûo nm m i% K u r* â a ,\. baskı, Riyad, 1413/s. 73-75.
Zerkânî, Menâhit, a.y.; Zarzur, (Jlûm, a.y., Rumî, Dirâsât, a.y,
^üAirCTefsîr,75/l-2; MûsUm, Salal, 148; Tirmizî, Tefsir, 75/1; Nesâi îflilah, 37. 
Kıyâme, 75/17.18.
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kalkma. Rabbim, ilm im i de,” buyrularak ona vahyi
ezberleme konusunda Allah'tan yardım istemesi öğüdü verilirken 
bir taraftan da Muhammed) sana (Kur'ân'ı Cebrail vasıtasıyla) 
okutacağız ve sen onu unutmayacaksm." şeklinde
unutmayacağına dair söz veriliyordu. Böylece Cibril, kendisine 
vahiy getirince Rasululah onu dinler, Cibril gidince de ezberlemiş 
olarak onun okuduğu gibi okurdu.

İlerde "Kur'ân’m ilk muhatabı Arapların kültür seviyesi" 
başlığı altında inceleneceği üzere Rasulullah'ın kendisi iimmî olduğu 
gibi Kur'ân’a muhatap olan araplann ekserisi de ümmî idi.*^ Ümmî, 

'̂Anadan doğduğa hal üzere kalıp, oküma-yazma bilmeyen, çeşitli 
fikirlerle zihni yorulmamış liihnen her şeyi almaya hazır insan’* 
demektir. Ûmmî olan birisinin önemli gördüğü her şeyde 
güvencesi, hafızasıdır. O yazıya değil, hafızaya itimat eder. Kur’ân 
indiği zaman hem Resulullah hem de Kur'in'a iİk muhatab olan 
araplar böyle idi. Zihnen Kur‘ân*t ezbere hazırdılar.**

Resulüllah’ın kendisi Kur*ân’ı ezberlediği gibi Kur'ân 
tedrisatında ashabına da yardımcı oluyor ve onlan Kur’ân'ı okumaya 
ve ezberlemeye teşvik ediyordu. İlk bilenlerini diğerlerine imam tayin 
ediyor, komutan yapıyor, çevre kabilelere elçi gönderirken Kur*ân’ı 
iyi bilmelerini de göz önüne alıyordu. Hatta savaşlarda şehitlerin 
defncdilirkcn Kur’ân'ı eh çok bilenleri öne alıyordu. Rcsulullah'm bu 
yaptıkları hem ashabını Kur'ân’ı okuyup ezberlemeye teşvik hem de 
Kur’ân’ı bilenlerin derecelerinin üstünlüğünü ortaya koymak içindi.

Resulullah'ın mescidinde Kur'ân okuyanlann sesi, büyük bir 
gürültü halinde çıkıyordu, birbirlerini şaşırtmasınlar diye seslerini 
kismaian istenirdi.

RasuIulİah hayâtta iken sahabeden bir grup kimse, Kur'ân'ı 
ezberlemişti. Yalnız vahiy devam ettiği için hıfzını tamamlayanlar

Taha,20/H4.
ZcTkârû, MenâbH 1/234.

I I  A’lâ,87/6.
Ebu Şâme, M ürşid s. 29.
Ebu Şâme, Mürşid, s, 30.
Bkz.. Araf, 7/57; Cum‘tt, 62/2.
Şâtibî, İbrahim b. Musâ, el-MuvâfUkât İi U sûli'ş-Şeri‘a, (tah. Abdullah Draz), 
Bcyrul, ts., 11/53-54.
Zerkânî, Mcnâhil, 1/233; Zarzur, Ulûm, s. 83.
Zerkânî, Menâhit, 1/234; Suphi Salih, Mebâhis, s. 68.
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azdı. Efendimizin vefatııidan önce Kur'ân'ın tamamını ezberleyen 
dört veya yedi kişi gösterilir. Ancak ezberlediğinde ihtilaf 
edilmeyenler, Ubeyy b. Kal), "Müaz b. Cebel, Zeyd b. Sabit ve Ebu 
Zeyddir,^ İhtilaf edilenler ise Ebu’d-Perda, Hz. Osman veya Hz. 
Osman ve Temim b. Evs ed-Darî’dir.^'

Şemsuddin Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî(748/i347) 
hafızhklannı Rasulullah'a arzedenıcrin, Osman b. Aflan, AJi b. Ebı 
Talib, Abdullah b. Mçsud, Ubeyy b. Ka‘b, Zeyd b. Sabit, Ebu Musa 
el-Eşarî ve Ebu’d-Derdâ olduğunu nakledcr.^^

Rasulullah'ın vefatından sonra hıfzını tamamlayan hafızlardan 
bazıları şunlardır: Hz. Ebubckir, Hz, Ömer, Talha b. Ubeydullah, 
Sa‘d b. Ebî Vakkas, Ebu Huzeyfe’hin Mevlası Salim, Huzeyfe b. 

-Yemân, Abdullah b. Abbas, AMullah b; Ömer, AbduHah b. Amr, 
Amr b, el-Ass, Bbu Hureyre, Muayiye b. Ebî Süfyan, AbduHah b. 
Zübeyr, Abdullah b. Said, Mucemmâ* b. Cariye, Enes b. Malik, Hz. 
Aişe, Hz. Hafsa, Hz. Ümmü Seleme ve Ümmü Varaka

Bu sayılanların dışında da sahabeden hafızlar vardır. Bunların 
sayılan hakkında kesin bir rakam yoksa da yetmiş hafızın Resuİuilah 
hayatta iken Bi'r-i Ma‘ünc'de; yetmiş hafızın da Yemânıe savaşında 
şehid düşmüş olduklarına dair rivâyetler gösteriyor kı sahabe’den 
Kur’ân'ı ezberleyenler çoktu. Yalnız Bi'r-i Ma‘une'de ölenlerin 
ezberledikleri âyetler o güne kadar inen âyetlerdir

Îbnu’l-Cezcrî(833/1424); '%ur'ân*m naklinde sahife ve 
kitapların yazısına değil de kalb ye göğüslerin ezberine itim at 
edilmesi, Allah'm bu ümmete bahşettiği en yüce hususiyettir/' 
sözüyle Kur'ân’ın yazıdan çok ezber yoluyla muhafaza edildiğine 
dikkat çeker ^  ve görüşünü Müslim'in rivâyet ettiği şu kutsî hadisle 
destekler; '̂ .̂.Sana bir kitap indirilmiştir k i onu şu yıkayamaz. Bu 
hadisle Kur'ân’ın ezbere okunacağı^ onu ezberleyen kimsenin suyla 
yıkandığı takdirde kaybolup silinen mürekkepli sayfalara bakma

^  Bu zatırt kim olduğu hakkında ihtilaf edilmiştir. Bazıları bunun Sa'd b. Lîbeyd, bazıları 
da Kays b: es-Seken olduğunu söylerler. (Bkz. Ebu Şâme, Murşid,^. 37, (1. dipnot). 
Ebu Şânıe, Mûrşid, s. 37; Zerk^î, Burhâjn, 1/241; Zerkânî, McaâhiL 1/236.
Zcrkcşî, Burhân, 1/242-243.
Ebu Mûrşid, s. 40-42; Zerkânî, Meaâhti, 1/235.

^  Mösncd, Vl/405.
^  Kurtubî, Câmi’, 1/50(1. cüz,); ^erkânı, Monâhil, 1/235.
^  Zerkânî, MeaShii a.y.

Müslim, Cennet, 63; Mûsned, ÎV/62.
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ihliyacı duymayacağı onlann "stcillcrinin göğüsleri olaieağr haber 
verilir.

İnzal olunan Kur'ân âycileri bir taraftan Rasulullah ve sahabe 
tarafından ezberlenirken diğer taraftan da her yıl ramazan ayında 
Cibril tarafından Resulullah'a arzedilerek kontrol edilirdi.

4.1.2. KıU^ân'inKitâbctı/YazüiD’dst
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Kur’ân-ı Kefim’in inen âyetleri,

ilk plânda hem Rasulullah hem de sahabe tarafından ezberleniyordu.
Arapların eh büyük özelliği, e/Jîcrdi. Ancak Rasulullah, Kur’ân’ın
muhafazası için ezberle yetinmeyip, inen vahyi yazdıracağı katipler
edinmişti. Kur'ân'dan bir parça indiği zaman onlardan birini çağırır,
ona yazdırır ve yeni vahyin şimdiye kadar inenlerin neresine
konulacağını; "Şu âyeti şu sûrenin şurasına koyunuz," şeklinde
açıklama yapardı, Sonra eksiklik olup olmadığını tashih için
katibe yazdığını okumasını emrederdi.

Dört halife, Zeyd b. Sabit, Muaviye, Eban b. Said, Halid b.
Vclid, Ubey b. Ka‘b Sabit b. Kays, katiplerin ileri gelcnlerindendi. 
101

Kur'ân'i yazjna işi, onu ezberleme işiyle başbaşa gidiyordu. 
Hiatlakitabct, hıiva yardımcı oluyor, nakış ise lafzı destekliyordu,

Zeyd b. Sâbit'in: "Rasuhıllahhti yanında Kur'ân'i rika*a te lif 
ederdik," derken yazı malzemesi hakkında bi/e bilgi
sunmaktadır, Rikâ‘ ”ruk‘a"nın çoğuludur. Ruk‘a, "deri, yaprak ve 
kağıt parçaları

Katipler, yazı malzx:mesi olarak "geniş hunna dallarını, ince 
düz taşları, deri parçalarını, kiirek kemikleri'\x\ kullanıyorlardı. 
Vahiy parça parça geldiğinden sûrenin bitmesine kadar geçici olarak

^  Zerkânî, Mcnâhil, a.y.\ Suphi Salih, Mchâhis, s, 69.
Ebu Şâme, Mûrşid, s. 33; Zerkeşî, 1/232; Zerkânî, Mcnâhil, 1/239.

Iİ«midu!İah, Muhâmmed, Kur'ân raraft/>(ter. M. Sait Mutlu), Ankara, 1991, s. 49. 
Zerkanî. 1/239.
Suphi Salih, Mchâhis, s. 69.
Zcrkâiıl, Mcnâhil, a.y..
Tirmiy.i Menakıb, 37; M û sn ed ,\l\‘̂ 5\ Zerkeşî, Burhân, 1/237.

"5 Suphi Salih, Mcbâhis, a.y.
* Bkz. i?i/AirÇ I cfsir, 9/20; Ahkam, 37; Tirmizî, 9/18., Mûsncd, V/185.
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ufak tefek şeyler üzerine yazılıyor, sonra daha uygun malzeme 
üzerine kopye ediliyordu.

Sahabe evlerinde bulunan Kur*ân parçalan belli bir tertip 
üzere olmadığı gibi birinde bulunan parça bazen diğerinde 
olmayabiliyordu. Herkes ulaşabildiği kadanyla ezberlemek ve özel 
okumak için bazı Kur'ân âyetlerini ve sûrelerini temin etmişlerdi. 
Vahiy katipleri ise bu konuda daha titiz davranmışlardı.

Yazılan Kur'ân metinlerinin bir nüshası Resülullah’ın evine 
bırakılıyordu. Îbnu’l-Cevzî'nin "SaiVctu’s-Safvc" adlı eserinde 
naklettiğine göre Ebu Abdi ilah Haris b. Esed eI-Muhâsibî(243/857), 
bu konuda şöyle der: '%wr'ân'm yazılması bid'at değildi Zira 
Rasulullah daha önce Kur'ân âyetlerini yazdırmıştı. Ancak yazılan 
Kur'ân, hurma dallarmda, derilerde ve ince taşlarda dağmık halde 
duruyordu. Hz. Ebubekir bu Kur'ân metinlerinin bir yerden diğer bir 
yere nakledilmesini emretti, Kur'ân ihetinlerinin yazıh bulunduğu 
levhalar, Rasulullah'm evinde dağmık halde bulunuyordu. Bunları 
kaybolmasın diye biri toplayıp bir iple ba0amıştı.^^^

Muhâsibî’nin bu sözJerihi nakleden Zerkeşî, bu konuda şu 
değerlendirmeyi yapar: "Bu levhalara ve insanların göğüslerindeki 
(ezberlerin)e nasıl güvenilir? denilirse ona şöyle cevap vennek 
gerekir: "Onlar herkesi acze düşüren bir te 'lif ve bilinen bir nazım  
ortaya koyuyorlardı. Onlar bu te'lifin Rasulullahtan kıraatine yinn i 
sene şahit olmuşlardı." *  ̂̂

Hasılı Kur'ân'ın tamamı, Rasulullah zamanında yazılıp 
ezberlenmişti; ama bir kitap haline getirilmemişti. Vahyin inişinin 
devam etmesi ve "nesh" ihtimalinin bulunması, buna sebeb olarak 
gösterilmektedir. Zaten Peygamberimizin vefatı ile son inen âyet 
arasındaki 81 gün veya 9 gece yaşadığı rivâyet edilmekte * ̂  ̂  ise de 
dokuz geçe kaldığı görüşü daha itimada şayan bulunmuştur. *

Peygamberimiz, sağlığında Ku’an’ı iki kapak arasında 
toplamamıştı. Ancak âyetlerin tertibi, tevkîfiA^ahye dayalıdır.

Hamidullah, Kur'ân Tarihî, s. 51.
Zerkânî,A/eııİA/41/240.
Zerkeşî, Burhâa, a.y., Zerkânî, MenÂhil, 1/243.

J j Y Zerkeşî, Burbân, I/24Û.
J î ̂  Zerkeşî, Burhâa, 1/209.

Butî, Âei'i/*, s. 45.
Zetk&ii, Burbân, 1/256; Suyûtî, İtkân, 1/193; Suphi Salih, Mebâbis, s. 71; Butî, 
R evâ i\ 8. 42.
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Cibril(a.s.), âyetlerin tertibini Peygamberimize bildirmiş; o da vahiy 
katiplerine dikte ettirmiştir. Alimler, âyetlerin tertibinin tevkifi 
olduğuna delil olarak şu hadisleri gösterirler: 'Vsman b. Ebi'I-As 
şöyle der: Rasulallah'ın yanında oturuyordum. Baktım k i gözleri bir 
tarafa kaydı, sonra da şöyle buyurdu:"Bana Cibril geldi ve bu âyeti 

şu sûredeki yerine koymanıı e m r e t t i .Bir başka rivayette İbn 
Zübeyr şöyle der: "Hz. Osman'a: "içinizden ölüp eşler bırakan... ** 

âyetini diğer âyet neshcttiği halde onu niçin yazdın da 
terketmedin? " dedim. O da: *'Ey kardeşimin oğlu! Hiç bir şeyi 
yerinden oynatmam. dedi, Hz. Osman bu konuda şunları söyler: 
"Rasulullah^a Kur'ân'dan bir şey indiği zaman vahiy katiplerinden 
birini çağırır ve "Şu âyetleri^ şu sûredeki şu yere koyunuz.", 
buytumdu.

Hz. Osman’a "Enfal suresi MesanVden Berae suresi ise 
miûn'dan olmasına rağmen bu iki sureyi niye birleştirdin?" diye 
sorulunca şöyle dcriıişti, "Enfal sûresi Medine'de ilk nazil olan 
sûrelerden birisidir. Berâe sûresi isç Kur'ân'm son nazil olan 
sûrelerindendir. Resulullah vefat etti; fakat Berâe sûresinin Enfalden 
olduğunu söylemedi. Bundan dolayı bu ik i sûrenin aralarını 
birleştirdim; fakat aralarına "bcsmclc"yiyazmadım, fşte Rasulullah 
zamanında Kur'ân'm te lif ve cem*i böyle olmuştu. " •

Âyetlerin tertibinin tevkîfiA/ahye dayalı oluşunda ihtilaf 
yoktur. Sûrelerin tertibi hakkmda ise bazıları tevkifi olduğunu 
söylerken bazıları da sahabenin içtihadına dayandığını ileri sürer. 
Suyutî  ̂ bu karşıt görüşleri verdikten sonra kendi görüşünü 
sûrelerin tertibinin de âyetlerinki gibi vahye dayalı olduğu yönünde 
verir.

Ebu Şâme de sûrelerin tertibinin vahye dayalı olduğu 
görüşünü benimser ve bu gün elimizde bulunan mushafin Gibririn 
Rasulullâh'a, Rasulullah'ın da ashabına telkin ettiği tertib üzere 
geldiğini; sahabenin Kur'ân'm bir araya getirilmesi konusunda

Nahi, 16/90.
A/üA'flê iIV/218.

” Bakara, 2/240. 
iîi/A4rÇ Tefsir, 2/45.
Tirmix% Tefsîr, 9/1; Ehu Davud, Salat, 120*121. 
Zerkeşf, /#u/AAıI/234.35.

118
119

Bkz.: Suyûlî, İtkân, 1/194-95.121 Suyûtî, llkâa, 1/198.
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çalıştıklarını; tertibine karışmadıklarını; Kur'ân’ın levh-i mahfuz'da 
da bu tcnib üzere bulunduğunu; Ebu Abdirrahman es-Sülcmî'den 
rivayet edildiğine göre Hz. Ebubckir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. 
Zcyd b. Sabit, Ensar ve Muhacirunun kıraatinin bir olduğunu bu 
kıraatin Resulullah’m arze-ı ahire'dc Cibrile iki kez okuduğu, kıraat 
olduğunu ve Zeyd b. Sabit'in de bu son okuyuşa katıldığını s ö y l e r .

Kurtubî de bu konu üzerinde uzıınca durur. Kadı Ebubckir b. 
Tajyib'in sûrelerin tertibinin içtihada dayandığına dair sözünü 
verdikten sonra ilim ehlinden bir topluluğun sûrelerin tertibinin 
tevkifi olduğuna; Ubey, Ali ve İbn Mcsud'un nüshalarının tertibinin 
Arzani ahire'den önceye ait olduğu için îmam mushaf tertibine 
uymadıklarına; âyetler arasındaki tenib vahye dayalı olduğu gibi 
sûrelerin tertibi de vahye dayalı olduğuna; sûrelerin yerini 
değiştirenin Kur'ân'ın nazmını ihlal edeceğine dair görüşlerini 
nakleder.’

Zerkeşî de sûrelerin tertibinin tevkifi veya içtihâdî oluşu 
hakkında bazj alilerin görüşlerini sunduktan sonra sûrelerin 
tertibinin içtihada dayandığı görüşünü benimser. Suphi Salih, 
Zerkeşî'nın bu görüşünün kabul edileınıyeceğini, delillerinin geçersiz 
olduğunu; ^habcden bazıismın şahsına ait olan mushallardaki 
tertibin delil olamıyacağını; zira onların bu mushafları kendileri için 
yazdıklarını; tertiplerini de kendilerine göre yaptıklarını; ümmet Hz. 
Osman tertibi üzerinde ittifak edince o mushaf sahiplerinin de kendi 
ınushallarmı terkcttiklerini söyler. Suphi Salih sözüne devamla, 
tertibiri bir kısmının tevkîfi. bir kısmının ise ictihadî olduğuna dair 
görüşün de dayanaksız olduğunu ileri sürer ve '̂ Sûrelerin tertîbide 
âyctlcrınkigibi vahye dayanır 'diyerek sözünü bağlar. ’

Ramaziin el-Butî, hem âyetlerin hem de sûrelerin tevkifi 
olduğu görüşünü benimser. Muhammed Hamidullah da îmam 
Malik’ten naklen: "Sarclerin bugünkü sırası, Hz. Pcygamber'in emri 
üzerinedir "der.

[ ~  Ebu Şâme, Mûrşid s. 67-69.
' I  Kurtubî. Câm/, 1/59-60.(1 cöz.)

I Bkz.: Zerkeşî. BuHıân 1/257-260.
• Bkz. Suphi Salih, Mchâhis. s. 71 -73. 
J f  Bk7_: »utî. Revâi', s. 43.

Hamidullah, Kurbân Tarihi,^. 59.
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Kur'ân, Resulullâh'ın vefatından önce iki kapak arasında 
toplanmamıştı ama; Suphi Salih’in dediği gibi sûre ve âyetler 
Rasulullah'ın vahye dayalı olarak yaptığı tertib üzere yapılmış ve 
sahabenin bir çoğu tarafından böylcce ezberlenmişti. Yaîîîlan 
nüshalann bir süreli, Rasulullah’ın evinde muhafaza edilirken; birer 
nüshada vahiy katipleri kendileri ıçın yazıp saklamışlardı. Başta Zeyd 
b. Sabit olmak üzere bir çok sahabenin Kur’âh’m tamamım 
ezberlemiş olması, yazılan Kur’ân nüshalarından birinin 
Rasulullah’ın evinde, diğerlerinin de vahiy katiplerinde saklanması, 
Kur’ân'ın korunup muhafaza edilmesinde büyük rol oynamıştır,

Vahiy katiplerinden Zeyd b. Sabit, arz>a-i âhire’de hazır 
bulunduğu için Hz. Ebubekir, Kur'ân'm cem‘i'nde ona itimat etmiş; 
Hz. Osman da mushafın yazımında onu başkan olarak 
görevlendirmişti. Bütün bu yapılanlar, Allah’ın "O zikr/Kur’ânı 
biz indirdik biz; ve onu koruyucu da elbette bizizP ^ âyetini 
doğru layıçı mahiyettedir.

Peygamberimiz, hem yazı hem de ezber yoluyla Kur’ân’ı bir 
bütün olarak muhafazasını temin etmek istemiş ve fakat hayatla iken 
onu bir mushafta toplayamamıştı Bunun sebebi de son inen âyetle 
vefatı arasında -tercih edilen görüşe göre- dokuz gece gibi kısa bir 
sürenin bulunmasıdır.

4.2. Kur'ân’tn Hz. Ebubekir Dönemmde Cetn*i 
Peygamberimizin vefatını müteakip Hz. Ebubekir halife 

seçildi. Rasulullah’ın vefatına yakın günlerde irtidat olaylan ortaya 
çıkmaya başlamıştı. Hz. Ebubekir ilk iş olarak mürtedlerin ü/erıne 
vardı. Yalancı peygamber Müseyleme'yc karşı yapılan Yemâme 
Savaşı çok kanlı oldu. Savaşı müslümanlar kazandı. Ancak 
sahabeden yetmiş hafız şehit düştü. Bundan büyük bir endişeye 
kapılan Hz. Ömer, Hz. Ebubekir’in yanına giderek endişelerini ona 
iletti ve daha başka savaşlar çıkıp da sahabeden hafızliin tümden 
İcaybetmcden Kur’ân’m toplanmasının gerektiğini ona hatırlattı. Hz. 
Ebubekir, buna karşı çıktı. Bu işin olup olmayacağı hakkında

J Suphi Salih, Mebâbis, s. 7.3-74.
* Ebu Şâmc, Mürşid, s. 69; Zerkeşî, Burhân. MİM. 

H»cr,15/9.
Ilamidullah, Kur'ân Tarihi, s. .̂ 2; Bulî, Revâi*, s. 45.
7/ix\Ân\, MenâhiI,VU2.
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karşılıklı konuştular. Hz. Ebuhckir Rasulullah'ın yapmadığı bir işi 
yapmaktan çekiniyor ve bunun bir bid‘at olacağı endişesini taşıyordu. 
Halbuki Rasulullah, Kur'ân’ın yazılmasının meşrû olduğuna dair 
sünnet koymuş vahiy katipleri edinmiş ve Kur’ân'ın tamamını 
yazdırmıştı. Çok geçmedi, Hz. Ebubekir bu işe dikkatle eğildi. 
Sahabenin ileri gelenlerinden vahiy katibi, Kur’ân hafızı; takvası, 
emaneti, ahlakı ve zekası ile tanınan â f^^ i ahire’de Rasulullah’la 
beraber bulunmuş olan Zeyd b. Sabit'i çağırttı. Hz. Ömer de orada 
hazır bulunuyordu. Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Zeyd arasında geçen 
konuşma, Buharî'nin naklettiği bir hadiste Zeyd b. Sabit tarafından şu 
şekilde aktarılır;

'̂ Ebubekir Ye/nâme ehli öldüriiJdüğünde beni çağııitı. Hz. 
Ömer de onun yanındaydı. Bana: "Ömer bana geldi ve Yemâme 
günü kur'ân'ı ezberleyenlerden bir çök kişinin şehit düştüğünü ve 
çeşitli yerlerde daha bir çoğunun şehit düşüp Kur'ân'ın bir kısmının 
kaybolmasından korktuğunu belirtti. Onun için de Kur'ân'ı 
cem*etmemi te k lif etti. " Ona: " Rasulullah'ın yapmadığı şeyi biz 
nasıl yaparız?'* dedim. Ömer: ''Allah'a yem in ederim kı, bu hayırlı 
bir iştir, "dedi ve teklifinde ısrar etti. N ihayet benim de gönlüm bu 
işe yattı. Ömer'in görüşünü ben de uygun gördüm- Zeyd devamla 
Ebubekir bana ’ "Sen genç ve akı İh bir kişisin. Seni itham edecek bir 
durum da söz konusu değildir. Aynca Rasulullah'ın vahiy 
katiplerindcndin. Araştır ve Kıır'ân'ı toparla." dedi. Zeyd '"Allah'a 
yem in ederim k i dağlardan birini taşımamı te k lif etmiş olsalardı, 
Kur'ân'ı cern‘etmemden daha ağır gelmezdi. Ebubekir ve Ömer'e 
"Rasulullah'ın yapmadığı bir işi nasıl yapıyorsunuz?" dedim. Bunun 
Üzerine '"Vallahi, bu bir hayırdır, "diye cevap verdi. Allah, Ebubekir 
ve Ömer'in kalplerini nasıl ferahlattı ise benim kini de açtı ve onların 
görüşüne uydum. Ben Kur'ân'ı yazıh bulunduğu hurma dallarından 
beyaz ince taşlardan ve hafızların hıfzından tertib ettim. Tevbe 
sûresinin sonundaki: ”L eka d ^â ekü m  R esu lün .,.” âyetinin 
sonuna kadar olan kısmım Ebu Huzeyme'de buldum ve olduğu gibi 
aldım. Zira Rasuİullah onun şehadetinı ik i adam gibi kabul etmişti. 
Topladığım bu sahifeler, hayatı boyunca H z. Ebubekir'de kaldı.

I ^  Zerkânî, MeaâhH I /243. 
Tevbe. 9/128-129.
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sonra da Ömer'e, Ömer de vef»t edince kızı H a ^'ya  intikal etti. " 
135

"Kur’ân’m cem‘i" ve Hz. Ebubckir’in Zeyd'e ''Araştır ve 
Kur'ân-ı /op/d." sözlerinden çeşitli yazı malzemelerine yazılı, Eğinik 
Kur*ân metinlerini sadece toplanıp bir araya getirilmesi anlaşılmaz. 
Zeyd’e ait bu görev, dağmık metinlerin hem toplanması, hem de 
yeniden yazılması anlamınadır.

Hz. Ebubekır’in, Hz. Ömer ve Zeyd’e: "Mescidin kapısında 
oturun, herkim  AlJab'ın kitabından getirdiğini ik i şahitte desteklerse 
onu yazın ." sözündeki iki şahitten maksat, İbh Hacer’e göre 
”hıfz/ezber” ve ”kitabet/yazjlı metin”tir.'^* Sahâvı, "Cemâlu'I- 
Kurrâ" isimii kitabında şöyle der: ''Gaye, ya zık  belgenin 
Rasulullah'ın huzurunda yazıldığına İki şahidin bulunmasıdır." *

Zeyd, sadece ezbere itimat etmiyordu. Zira Tövbe sûresinin 
son âyetini kendisi ve sahabeden bir çoğu ezberlemişti. Omın; "Onu 
sadece Ebu Huzeyme'de buldum ” mezkur âyetin sadece
Ebu Huzeyme'nin şehadeti ile kabul edildiği anlamı çıkarıiahıaz. Zira 
Zeyd’in kendisi ve sahabeden bir çok kimse bu âyeti ezbere biliyordu. 
Onun maksadı, e ^ r e  bilinen bu âyeti yazılı metinden şahit 
bulmaktı. Demek ki onun bu konuda başka kimselere başvurması, 
te’kit içindi; yeni bir malumat elde etme için değildi.

Hz. EbutKîkir’in mushafı, ümmetin icmama ve tevatür 
derecesine ulaşmıştır. Cuıhhur-u ulemaca göre yaalış şekli son 
arza’daki okunan şekline de uygundur Hz. Ali’nin dediği gibi: 
"Allah, Ebubekır'e rahmet etsin. Kur'ân'ı ik i kapak arasında ilk  
toplayan odur." Ömer'e gelince, tarih bu düşüncenin kaynağının 
kendisi; düşünceyi tatbik edenin de ^ y d  olduğunu tescil etmiştir.

I B uhâ/i Fedâitu'l-Kur'ân, 3; Ahkam, 37; Mûsned. M\ 3.
Butî, RevÂî’,s. 46.

 ̂ ■ Suyulî, Itkâtı, 1/184; Zerkânî, Menâhil, 1/245; Suphi Salih, Mebâhis, s. 76; Butî, 

İl» Suyûtî, likân, a.y.; Zerkânî, MeaMiİ, a,y.; Suphi Salitı, Mebâhis, a.y.; Bulî, 
Revâi*, s. 47.
Suyûtî, ItkâiL a.e., Zerkânî, Meaâhil, a.y.; Suphi Salih, Mebâhis, a.y.
Zerkcşî, I/234;Zerkânî, Meaâhil, 1/245-46; Suphi Salih, Mebâhis, s. 76;

 ̂ Butî R evâ i\ s. 46; Zârzur, Ulûm, s. 89,
Zerkânî, M enâhil 1/246-7; Suphi Salih, Mebâhis, s. 78.
Zerkeşî, Burhan, 1,239; Zerkânî, Menâhii\,l¥>.

*43 Zerkânî, Afe/ıiA/]^a.y.;Suphi Salih, Mebâhis:, s.77
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4,3. Hz. Osman Döneminde Yeniden 
Yazümast ve Çoğaltılması

Hz. Ebubekir zamanında hafızların hıfzı, katiplerin de kitabeti 
yardımcı oldu ve Kur'ân iki kapak arasında toplandı. Bu mushaf 
herkes tarafından kabul edildi. Ancak AMullah b, 'Mesud, Ebu Musâ 
el-Eşarî, Mıkdam b, Amr, Ubey b. Kal> ve Ali b. Ebî Talib gibi bazı 
sahabîler kendileri için bazı mushaOar edinmişlerdi. Bunların 
temelde Zeyd b, Sabit’in cem‘ettiği Kuran'a ters düşen taraflan yoktu. 
Ancak bu zatlar, ellerindeki Kur'ân nüshalarını kendileri için 
yazdıklanndan sûrelerin tertibinde, bazı kıraatlerde ve lehçe 
farklılıklarından doğan okuyuşlarda ona uymayan yönleri vardı.
Ne Hz. Ebubekir ne de Hz. Ömer bu özel mushaflar hakkında bir şey 
söylemişti. Hatta sahabe, Rasulullah döneminde ççşitli lehçelere 
göre öğrendikleri kıraat şekillerini muhafaza etmişler ve kimse 
onların bu okuyuşlarına dokunmamıştı. Bunlar kendi kendilerine 
okuduğu için problem çıkmıyordu.

Hz. Osman zamanında İslam devleti sınırlan genişledi. 
Sahabe, çeşitli bölge ve şehirlere göç etti. Fetihler sebebiyle insanlar 
grup grup İslama girmiş ve her şehir halkı Kur'ân’ı o beldeki meşhur 
gördüğü sahabînin okuyuşuna göre Öğrenmeye başladı. Mesala 
Şamlılar, Ubey b. Ka‘b’ın; Kufcliler, Abdullah b. Mes‘ud'un, bir 
başka yerliler de Musa el-Eşarî’nin kıraatini takip ediyorlardı,

Yedi harf üzerine inen Kur’ân-ı Kerim’deki bazı harf ve 
kelimeleri ^habe Rasulullah*tan farklı şekillerde rıvâyet etmişlerdi. 
Bu durum değişik kıraat vecihlermin zuhur etmesine sebcb oldu.

taberî(210/825)’nin Ebu Kulâbc'den naklettiği şu rivayet, 
Kur'ân okumadan doğan karışıklıklara çok güzel ışık tutmaktadır. 
Ebu Kulâbe şöyle der: ’̂ Hz. Osmancın hiiafçti döneminde bir Kur'ân 
öğreticisi, bir adamın kıraati; diğer bir öğretici de bir başkasının 
kıraati üzere öğretiyordu. Değişik bocalardan okuyan öğrenciler 
birbirleriyle karşılaştıklannda aralannda ih tila f çıkıyordu. Durumdan 
haberdar olan bocalardan bazısı, bazısının kıraatini inkar ediyordu. 
Bunlar, Hz. Osman'a ulaşınca hutbeye çıktı ve şunları söyledi: "Siz

Zarzur, Ulûm, s. 90-1. 
İJiTRST, UIûm,a.y. 
Zerkeşî, Burhân, 1/239.146

* Zerkânî, MenâbH 1/248.
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yanım da olduğunuz halde ihtilafa düşüyor vc hatalar 
yapıyorsunuz. Benden uzak olan bölgelerde ih tila f daha şiddetli 
vc yanlışlıklar daha çok olacaktır. Ey Muhammcd ashabı, bir 
araya gelin  ve insanlara bir ''imam nüsha ” yazınız...

Gerçekten de Hz. Osman'ın dediği gibi olmuştu. Hicretin 25. 
yıhnda Azcrbeycan fethine komütan olarak katılan Huzeyfe b. Yemân 
savaştan dönünce evine uğramadan halife Hz. Osman’a geldi ve şöyle 
dedi: '*Ey müminlerin emiri! İnsanlara yetiş! "Hz. Osman ''Ne oldu?” 
dedi. Huzeyfe: "Ennenistan smırlannd:> savaşırken İraklılar ve 
Şamlılar o savaşa katılmışlardı. Şamlılar, Ubey b. Ka'b'ın kıraati 
üzere okuyorlardı. Okudukları şekli İraklılar duymamış olacak k i 
buniar, Şamlıları tekfire kalktılar İraklılar da İbn Mçs'ud'un kıraati 
üzere okuyorlar ve Şamlıları kıraatleri yüzünden tekfir 
ediyorlardı''

Ermenistan tarafında kıraat konusunda çıkan ihtilaflar 
Buhârî'de Enes b. Malik tarafından şöyle anlatılır: "Ennenistan ve 
Azcrbeycan fethinde Suriye ve İraklılarla beraber bulunan ve onların 
Kur'ân'ı m uhtelif şekillerde okumalarından müteessir olan Huzeyfe 
b. Yemân Hz. Osman'a geldi ve ona: "Ey müminlerin emıri! Şu 
ümmet yahudi ve hrıstiyanların kitaplarında düşmüş ölâiıklan ihtilâ fa 
düşmeden sen hu işin icabına hak. "dedi. Dunun üzen ne Hz. Osman, 
Hufsa'ya haber göndererek elinde bulunan müshaftan nüshalar 
çıkartılacağını, bu iş bittikten sonra nüshanın kendisine iade 
edileceğini söyleyerek asıl nüshayı istedi. Ha fsa da musha fı Hz. 
Osman'a gönderdi Hz. Osman, Zeyd b. Sabit, Abdullah b. Zübeyr, 
Said b. /4A,y, Abdurrahman b. Haris b. Hişam'dan oluşan heyete 
Kıır'ân'ı istinsah etmelerini emretti. Hz. Osman, Zeyd'in dışındaki 
KureyşIi üç kişiye: "Zcyd ile Kur'ân hakkında bir şey üzeride ih tila f 
ettiğiniz zaman onu Kureyş lehçesiyle yazın. Çünkü o kureyş 
lehçesiyle nazJl olmuştur." dedi. Heyet istenilen nüshaları ikmal 
ettikten sonra asıl nüsha, Hz. Osman tarafından Hz. Hafsa'ya iade 
edildi. İstinsah edilen bu nüshalar o günkü ilim  rherkezlerine 
gönderilerek diğer Kıu-'ân nüshalan ve Kur'ân yazıh  yapraklar, Hz. 
Osman 'ınçtnriyle yakıldık ’

Taberî, Câm f, I/27( 1 .cöz.); Suyûlî, lücâa I/l 87-88. 
y  Taberî. Câmf, I/26.( 1 .cüz.)

' Buhân, Ftidâilu'l-Kur'ârt, 3; Ebu Şâme, Mûnfid. s. 49-50; Zerkcşî, Burhân, 1/236; 
Suyuİî, İtkân. 1/187.
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Yukanda sunduğumuz rivayetlere dikkat ettiğimiz zaman Hz. 
Osman’m mushafın yazımmda şu düsturlara riâyet ettiğini görürüz:

1- İstinsah için Hz. Hafsa'nın elindeki mushaf esas 
alınmıştır.

2- Hz. Osman, mushafın yazımında kurra ve hafızların 
büyüklerinden dört kişilik komisyona itimat etmiştir. Bunlar arasında 
Hz, Ebubckir’in de en çok itibar etliği Zeyd b. Sabit de vardır. Bu dört 
kişinin hepsi sahabenin en güvenilir ve en faziletlilerindendir. ı^^

3- İhtilaf ettikleri konularda kureyş lehçesi esas alınmış, diğer 
lehçeler terkedilnıiştir. ^

4- Kur’ân’m aslından olmayıp da sahabe tarafından bazı 
kelimelere şerh \e  tefsir mahiyetinde yazılmış olan ibareler, 
alınmamıştır;^^'*

5- Kur’ân’ın herhangi bir hususu İle ilgili olan şeylerde 
tevatürle tesbit olunanlarla yetinip bu konuda ahad haberlere itimat 
edilmemiştir. '

6- Tilaveti nesholunan ve arza-i âhire'de tesbit olunmayan 
şeyler terkedilmiştir

7- îsîinsah edilen nüshalardan her biri büyük şehirlerden 
birine gönderilmişi ihtilaflar önlenmiştir. ’ ̂

8- Hz. Hafsa'nm nüshası kendisine gönderilmiş, ihtilaflara 
sebeb olabilecek diğer tüm nüshalar yakılmıştır.

Bir âyetin yakılıp yakılamıyacağı alimler arasmda tartışılmış 
ve neticede ''Yakılan harflerdir. Allah'ın kelamı " diyerek bu
konuda cevaz verme yoluna gidilmiştir.

Müfessir Tabcrî ; "Hz. Osnmn, insanları tek  musha f  ve tek harf 
etrafında topladı. Buna m uhalif olun bütün nüshaları yaktırdı. 
der.

| Suphi Salih, s. 80.
*•.“ Suplıi Salih. Möhâhis. ş. 79; Zâr/ur, l/jûm, s. 93; Yİutl, Rfşvâi* s. 49,

^ Kurtubî, C âm f , l/52( I cüz.); Zerkânî, Mcnâhti î/252; Suphi Salih, t4ebâhis, a.y.;
Zar/ıır, Ulûm. s. 94; Hutî, R cvâ i\ si. 50.

 ̂ Zerkcşî, îiürhân. 1 /2.15-36; 'Aarmt, Ulûm. s. 94.
Zerkatıî. M cnâhil 1/232,
Zefkânî. MonâhiL &.y.

, Suphi Salih. Mchâhi& s. 80; Zarzur, Ulûm, s. 96.
Bkz.: Kurtuİıî^ IÖ5.

■ ^ Taberî. C'â/o/, 1/28 (1.cüz.)

1.̂ 5
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Hz. Osman, yukarıda sekiz maddede özetini sunduğumuz 
prensipler dahilinde Zeyd b. Sabit, Abdullah b. Zubeyr, Said b. As, 
Abdurrahman b. Haris b. Hişam gibi seçkin kurralardan oluşan bir 
komisyona Kur'ân*ı yeniden istinsah ettirip bunlardan birer nüsha 
Kufe, Basra, Suriye, Mekke, Yemen, Bahreyn'e gönderirken bir 
nüshada Medine’de saklamıştır.^^® Bu son istinsah edilen nüshanın 
dışında kalan mushaf ve sahifclcrin hepsinin yakılmasını 
emretmiştir. Böylece tartışmalar sona ermiş, müslümanlar kitabullah 
konusunda tek caddede toplanmıştır. Îslamî hava durulmuş, İbn 
Mesud, Ubey b. Ka‘b, Aişe, Ali, Ebu Huzeyfc'nin mevlası Salim ve 
benzerlerinin mushaiları su ile yıkanmış veya yakılmıştır. 
Böylece Kur’ân, çeşitli katma ve eksiltme gibi tahrif ve şüphelerden 
korunmuş olup mûslümânlar arasında birlik sağlanmış, fitne kapılan 
kapanmıştır. Hz. Osman'ın yaptığı bu İşler, sahabenin istişaresi ve 
onayı ile yapılmıştır. Ebubckircl-Enbârî’nin naklettiği Hz. Ali'ye ait 
şu sözler bu iddialan doğrular: ''Ey insanlar topluluğu! " Kur'ân 
nüshalannı y a k tı.” diye Osman hakkında aşm  davranmaktan 
Allah'tan korkun, Allah'a ycmm olsun k i biz sahabılerdçn seçkin bir 
topluluğun görüşünü aldıktan sonra onlan yaktı. Den Osman 
döneminde vali tayin edilseydim m ushaf hakkında Osman'ın yaptığı 
şeylerin aynısınryapardım;"^^^

Hz. Osman'ın mushafları yaktırma gibi yerinde kararına İbn 
Mesud önceleri karşı çıkıp şahsına ait mushâfını yaktırmaktan 
kaçınmıştı. Daha sonra Hz. Osman'ın kararının daha isabetli 
olduğuna kani olmuş ve mushafımn yaktırılmasına ses çıkarmamıştır. 
H/ Hafsa da kendisinde bulunan Zeyd b. Sabit nüshasmı teslim 
etmemiş ve bu konuda kendisine bir şey söylenmemiştir. Ancak bir 
ara Mervan b. Hakem(65/684), yakmak için onu Hafsâ'dan istemişse 
dc Hz. Hafsa kabul etmemiştir. Ölümünden sonra Mervân onun 
nüshasını da getirtip yakmış ve sebebini şöyle açıklamıştır: 
"Korktum k i aradan uzun bir zaman geçer de şüpheci biri çıkar, 
mushaflar hakkında şüpheye düşer. "

160 Zerkeşî, Burhân, 1/240.
Zerkeşî, Burhâa, 1/254.
Ebu Şânıe, M ûrşid s, 53; Zerkeşî, Burbân, 1/240; Zefkânî, M enâbil 1/253-54. 
Ebu Şâme, Mûrşid, s. 52; Suphi Salih, Mchâhis, s. 82-3; Zarzur, Ulûm, s. 96; 
Butî, R evâ t, s. 50.
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5. K U R 'A N İN  d il i

Kur’ân, arap dili ile inmiştir. Lafi/ları arapçadır. Arapça 
olduğunu Kur'ân’ın kendisi de haber vcrniişlir. Kur'ân’da yabancı 
kökenli kelimelerin bulunup bulunmadığı tlılilaf konusudur.

İmam Şafii, İbn Gerir. Ebu Ubeyde. Kadı Ebubekir ve İbn 
Faris: onu ampça bir Kur'ân ohrak indirdik k i anlayasmız." 
Yine: '̂Eğcr biz bu Kur'an'j yahaneı bir dil iie ortaya kayşaydık 
''Âyetleri uzun açıklamalı değil miydi? Bir araba yabana dille 
söylenir m i?” derlerdi." âyellerini delil gcUrerek Kur'ân'da 
yabancı kelimelerin bulunmadığını savunurlar. Hatla yabancı 
kclimelçrin varlığını iddia edenleri şiddetle tenkit ederlerJ^^

İbn Atiyye'yc göre kureyşin civar ülkelere yaptığı seferler 
sonucunda arapçaya yabancı kelimeler karışmıştı. Arapçaya karışan 
bu kelimeler, ba/ı değişikliklere uğratılarak gerek şiirlerde gerekse 
karşılıklı konuşmalarda kullanılıyordu. Hatta bu kelimeler fasih 
arapça mecrasına girmişti.

Şâtibî'ye göre araplar yabancı bir kelimeyi alırken onu kendi 
dillerindeki harflere çevirerek almışlardır. Hiç bir zaman onu yabâincı 
dildeki asıl tclefru/uyla kendi dillerine naklçtmemişlcrdif. Bu 
durumda yabancı dillerden giren bu kelimeler, artık arap diline 
eklenmiş ve ondan sayılmıştır. İşle Kur'ân, arap dili bu haldeyken 
inmeye başlamış ve bu kelimeleri arapçada kullanıldığı şekilleriyle 
kullanmıştır. Öyleyse Kur'ân'ın tamamı arapçadır.

Bir göriişe göre de Kur'ân'da yabancı olarak gösterilen 
kelimeler, arapçadır. Ancak arap dili çök zengin oldüğundan bu 
kelimelerin anlamı bazı büyük /iitlara gizli kalmış ve dolayısıyla 
bunların yabancı kelimeler olarak gösterilmiş olması ihtimali 
mevcuttur.

165
m

Tabt'ri, Cârni^. VII/149(I2.cû?:): Şâtibf. MuvâJSkât, 11/49; îbn ilaldun, 
Mukaddime. A. htiAi, Lübnan. 1990.. s. 438.
Dk/.; Yusui: 12/2; Şuara, 26/19.5: NahI, 16/44.
Yusııi: 12'2. 
rıısşilcl. 41/44.
Zerkeşi. Durhân. 1/287; Sııvûlî. İtkân, 1/13.''.

' Kurlubî. CâmL I^68-9( 1 .cü/.); /orkoşi. Harhâa 1/289.
Şalibî, Mu vâfnkâL M/50.

^  m ı  Mcbâhis, s .\4 .
Sııyûlî, İtkâtt\\!\y(>.
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Bazı alimler ise Kur'ân'ın arapça olarak indirildiğini, içinde 
sayılabilecek kadar az yabancı kelimenin bulunduğunu; fakat 
bunlann Kur’ân'ın arapça oluşuna zarar verecek nitelikte olmadığını 
savunurlar.*

Görüldüğü gibi ileri sürülen bu görüşlerin hiç birisi Kur’ân’ın 
arapça olduğu hükmüne ters düşmemektedir. Zira bu yabancı 
kelimeler, Kur'ân'dan önce arapçalaştınlarak arap dili kurallarına 
göre kullanılmışlar, daha sonra da Kur'ân’a girmişlerdir.

O halde Kur'ân-ı Kerim, itnab-icaz, sarih-kinaye, mecaz- 
hakikat, mücmel-mufassal mutlak-mukayyed, temsil, ta‘riz vs. 
açısından arap dili özelliklerine uygun olarak indirilmiş; fakat icaz 
konusunda arap dilini aşmıştır. Kur'ân’ın arapça oluşu, nasla 
sabittir. Tercemesine Kur’ân clçnmez.*"̂ ^

Buna göre arapçayı bilen herkes, herhangi bir açıklamaya 
ihtiyaç duymadan Kur’ân âyetlerinin manasını anlayabilir mi? 
Kur'ân'da anlamı bilinmeyen veya anlamı olmayan kelime veya âyet 
var mıdır?

S. I. Kur*ân*da Anlamı Olmayan Kelim e Var m ıdır?

Öncelikle şunu hemen söyleyelim ki Kur’ân’ın, bizatihi anlamı 
olmayan kelimeleri bünyesinde taşıması noksanlık olacağından böyle 
bir şey düşünülemez. Allah kelamı, anlamsız sözlerden 
münezzehtir.*^^

Bazılan sûre başlarındaki hurûf-u mukâttaların bir anlam 
taşımadığını; lügat kitaplarında bunlar için bir anlam 
kullanılmadığını; bazı âyetlerde tenaku^n, bazılarında da 
ziyadeliklerin bulunduğun iddia edenler çıkabilir. Ama bunlara itibar 
edilmea

İleride müteşabih âyetler konusunda da üzerinde durulacağı 
gibi hurûf-u mukattalar sûrelerin başında anlamsız değillerdir. Belki 
kelime olarak anlamları yoktur. Ama sûreleri tanıttıkları, onlara isim

Amidî, Ebu'l’Hasan AJi b. AJi, el-lbkâm f i  U sûli'l-Abkâm , Beyrut, ts., 1/35; 
Suyûtî, İtkâa, a.y.
Bulî, Mebâhi.% s. 14.

‘ Zehebî, et-Tefsîr ve'l-Mûfessirua, 2. baskı, ys., 1976, 1/33.
M a h l u t ; s .  27.
Amidî, Ihkâm, 1/143 ; Hamedâhî, Teysîr, III/IO.177
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oldukları inkar edilemez. Alimlerin çoğu bu görüştedir. Bu 
harfler amel için değii de bir sûrenin bilip diğerinin başladığma 
dikkat çekmek için kullanılmış olabilir *^^Zira bu uslup arap dilinde 
mevcuttur. Şair, kasidesinden birinin bitip diğerinin başladığını 
göstermek için kasidenin başına kasideden olmayan ”ber’harfmi 
koyardı.

İnsan bazen duymadığı bir şey duyunca merakla ona doğru 
yönelir ve hayret içinde kalır. İşte böyle hayret verici bir 
bilinmeyenden^ bilinene geçmek bazen insanı psikolojik olarak 
rahatlatır ve yeni ele alınacak konunun daha iyi anlaşılmasına vesile 
olöt. Bu harfler bu maksatla da kullanılmış olabilir. Zamahşerİ bu 
görüştedir Beydâvi(685/1286) İbn Teymiye(728/1328) ve talebesi 
Hafız el-Mizzî (742/1341) ona tabi o l u r l a r .  *̂2

Aralarında tenakuz olduğu ve bazı âyetlerde fazlalıkların 
bulunduğu hususuna gelince;bu da kabul edilemez. Zira tenakuz, 
"kabul", "red" ve "zamandın bir şeyde ve bir anda birleşmesinde 
olur.^*  ̂ Mesela şu âyetlere bakalım; "C? gim ne imana ne de çinne 
günahından sorulur.** ”Rabbim hakkı için biz onların hepsine 
mutlaka soracağız." âyetlerinin birinde "sorulmaz.", diğerinde 
"soracağız." deniliyor. Ancak birinci âyette sorulmayacakları ifade 
edilen "zaman" "kabirden kalkış ve hesap yerine gidiş anı"dır. 
İkinci âyetteki sorguya çekilme pm anı ise "hesap yerine toplanıp 
hesaba hazır olma am"dır. Âyetlerdeki fazlalıklara gelince onlar 
da tc’kit içindir.

Kur’ân'da manası olmayan kelime yoktur Ancak manası 
anlaşılmayan kelimeler vardır. Mesala "ycd/el", "yemin/sağ",

Amidî, tbkâin, a.y.
Haınadanî, Iir/ll.

Hurbİn,VMA.
Taberî, 1/89-90.(1 .cüz.)
Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, Ankara. 1976, s. 141; Karş.;Zamahşerî, 
Mahnıud b. Önıer, eU K eşşif 'aa Hakâiki't-Tenzîl ve Uyûni'I-AkâvîI f î  
VucûhVt-Te'vît, 1. baskı, ys„ 1977,1/104-105; Zerkeşî, H u rh ^  1/175. 
Anıidî,7MjS/n 1/143.
Rahman, 55/39.
H.cr, 15/92.

' Bilgi için bkz.; Râzî, Fahruddin, Mefatihu^I-Ğayb, ys., 1990. XXIX/120; Beydâvî, 
Nasiruddin, Envâru't-Teazîl ve Hsriru't-Te'vîl, Mısır, 1968,' 11/443; AlCısî, 
Şihâbuddin, Ruhu'l-AfeSafyBeynti, ti., XXVII/İ4.

* ' A m i d î , B . y .
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"vcch^z", "ruh- mekrullah/Allaİı'ın tuzağı'^ ve "istivâ*' gibi 
kGİimeler lügatte anlamlan olan kclinıelcrdir. Ancak bunlardan 
muradın ne olduğu bilinmemekle ve teVile ihtiyaç
duymaktadırlar.

Bazı alimler, ”Bu kelimeler, Allah hakkında kullanıldıkları 
zaman bunların anlamlar^ bilinir; takat keyfiyetleri bilinmez. Bunlara 
böylece inanmak, vaciptir. Bunlar hakkmda şom sormak da 
bid‘attir. "diyerek hiç te’vile gitmezler. Bunlar, selefin görüşüne sahip 
olanlardır. Bazıları da teViIc gitmeden zahiri manayı alırlar. Bu 
caiz değildir. Bu görüşü savunanlar, mücessime fırkasıdır. Bir grub 
da vardır ki bu kelimeleri Allah'ın zatına layık olduğu şekilde te'vil 
ederler. Bir ve üçüncülerin görüşü sahabeden mankuldür. İkinciler 
ise batıldır.

Bu kelimeleri Allah'ın zatına yakışır şekilde te'vil edenler, 
mesala "vcch"i "Allah'ın zatı" "istivâ"yı da "kuşatma ve hakim 
olma" anlamlarıyla teVil etmişlerdir. Görüldüğü gibi Kur’ân, 
anlaşılmaz bir kitap değildir. Ama anlaşılabilmesi için bazı ilimlere 
ve bu alanda çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Buraya kadar Kur'ân'ın tanımı, nuzûlü, cem‘i, dili ve 
Kur'ân'da anlamı bilinemiyen kelimelerin bulunup bulünmadığı 
hakkında kısa bilgi sunmağa çalıştık. Maksadımız Kur’âh'ın 
anlaşıiırlığını tesbit etmektir. Bu konuya geçmeden önee az da olsa 
Kur’ân indiği zaman ona ilk muliatap olan araplann kültür seviyesini 
tesbitte yarar vardır.

5.2.Kur'ân’m İlk  Muhatabı Olan Araplann fÇültiir Seviyesi

Peygamberimizin kendilerine gönderildiği arap topluluğu, 
medeniyet sahibi ve kültürlü bir topluluk değildi. Onlar, ne tıbbı, ne 
sihri, ne de felsefeyi bilirdi. Bir tek maharetleri vardı, o da dilde 
fesahat ve belagatın en üst seviyesine ulaşmış olmalarıydı. Edebiyat

^  1/144;
Zerkeşî, Hürhân,ll/7S;Suyütl ltkânl/650.
Zerkeşî,/?o/*4^^II/78-9;Suyûtî,/ûtAı 1/650-1.
Dihlevî, Şah Veliyyutlah, HucçetuUıütuHabuIIabi'I-Bâliğa, 1.baskı, Beyrut, 
1990, 1/42: Möteşâhihin bilinip bilinememesi konusunda ileride "Mötcşabib 
Âyetler"\m\:\s\ndi6 bilgi verilecektir.
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Vc şiirle uğraşıyor, övgü vc menkıbelerini bununla yayıyorlardı. 
Onlar da kilabct, gelişmemişU. Bütün dayanakları hafizalarıydı. 
Bunun sebebi de ümmî bir topluluk olmalarıydı. Onların ümmî 
oluşlarım, ÜwwîJer içinde kçn^ olan ve onlara Allah'ın
âyetlerini okuyan, onalan temizleyen, onlara kitap ve hikm eti 
öğreten bir peygamber gönderdi/' âyeti ve Tirmizî’nin rivayet 
elliği "Ü/nmı bir ümmete peygamber olarak gönderildim. " 
hadisinden öğreniyoruz. Âyet ve hadiste sözü edilen ümmîler, 
Kur'ân'a İlk muhatap olan âraplardır.

Kur’ân’m ilk muhatabı olan araplara •’ümmî" denmesinin 
Scböbi, daha önce gelen toplulukların iİira Ve kültürlerine sahip 
olmamaları yüzündendir. "Ümmî" deyimi arapçada "anne" anlamına 
gelen "Ümm" kelimesinin işm-i mensubudur. ''Anasından doğduğu 
gibi kalan, asıl yaratılışı sonradan kazanılan şeylerle değişikliğe 
ûğramayan, okuma-yaztna bilmeyen" anlamında kullanılmıştır. 
Çünkü okuma-yazma işi sonradan kazanılan bir niteliktif.

Arâplar Kur’âh naidl olmaya başladığı zaman ilk yaratıldıkları 
durumlarını korayorlardi^ Peygambcrimiz(a.s.): "Biz, ümmî bir 
ümmetiz, hesap kitap bilm eyiz. " sözüyle ümmîlik sıfatını 
açıklamış ve ondan maksadın, "hesap kitap bilmeme’' olduğunu 
belirtmiştir. "Sen daha önce bir kitaptan okumuş ve sağ elinle de 
onu yazmış değildin." âyeti, bir taraftan bunun böyle olduğunu 
ifade ederken; diğer taraftan da Peygamberimizin de ümmî olduğunu 
haber vermektedir.

Heyto, Muhammed Haşan, el-M u'cizctül-Kur'âniyye, 1. tasla, Beyrut, 1989, s.

Zaraır, f//ünı s. 83.
Cum‘a, 62/2.
Tirminî, Kur'ân, 9; Masned, V/! 32. 
la b e â  C im /, XlV/93-94.(28.eû/,)
Taberî. Câmi'^ l/373-74.( l.cüz.); Ragıb el-tsrelıanî, el^Müfredât J î  Ğanbi'l- 
Kur'ân, ys., 1970, s. 28; İImî Maıızur, l.isân, XI1/34; Şâtibî, Muvâ/akât, 11/53, 56; 
Bikâî, ffurhâmddih, Naym u'd-pürer i î  TenâsübVI-Âyât ve-s-Sûver, 
liaydarabad. 1969-1984, VIH/130; Fiıiızâbâdî, el-Kamüsul-M ühit, 1. baskı, 
Beyrut. 1991, IV/104; Âlûsî, R u b ,\\n %  XXVİlI/93; Kasimî, 1̂̂^̂̂
Buhârî, Savm, 13; Müslim, Siyam, 1.5; Bbu D avu^ Savm, 4; Siyam, 17; 
Mûsticd, V/6, 20, 43;
Şâtibî. M uvm kâi, 11/53.
Aııkcbut. 29/48.

198

199



Kur*ân-Sûnnet Bütünlüğü / 43

O günkü araplar, ümıni olmalarına rağmen arapçayı fasih 
olarak konuşuyor ve konuşulanı da anlıyorlardı. Bu onların 
selîka/yaralılışlarmda mevcutlu. Daha doğrusu araplar, o dönemde 
son derece fasih konuşurlardı. Yukarıda dâ ifade ettiğimiz gibi 
ümmînin, önemli gördüğü işlerde en büyük dayanağı, hafızasıdır. 
Araplar ümmî oluşlan nedeniyle gerçekten mükkemmel bir hafıza 
kuvvetnıe sahiptiler. Ezberlemek ve ezberlerini korumak kendileri 
için kolaylaştırılmıştı. Hçm erken ezberliyorlar, hem de onları günler 
şonra ezberden okuyabiliyorlardı. Övle ki Zcrkânî’nin dediği gibi 
'̂ Kalbleri, kitaplan; akıllan, ncseblcrinin vc kahramanlık günlerinin 
sicilleri: hafızaları da şiirlerinin ve kahranıanlık destanlarının divanı 
id i" Hatta bu konuda sahabe övülürken; "Göğüsleri, kitapları 
olan bir topluluktur. şeklinde bir ifade kullanılır.

Bu yaratılış ve kabiliyette olup: fasih ve beliğ kelamd.air zevk 
ilan, şiir ve hita|:)cleri ezberlemeği meslek edinen bu arap topluluğu, 
birdenbire kendilerini beşeri belağat ve fesahatta acze düşüren 
Kur’ân'ın karşısında buldular.

Kur'ân'ın güçlü açıklamalarıyla onları şiir ve karşıdan 
U/aklaştırarak kendi etki alanına aldı. Böylece Kur'ân onlara hayat ve 
ahlak oldu. O güçlü hafızalarına artık Kur’ân’ın ve Rasulullah’ın 
sünnetinin hizmetine verdiler. Zira bunları ve bunlardaki hükümleri, 
daha açık bir ifade ile dinî hayatın ilkelerini, Kur'ân ve sünnetten 
e/berleyçrek onu iyice anlayıp geriden gelen nesillere bunları 
aktaracaklardı.

Kur'ân ve sünnet artık anlaşılamadığı yerde Rasulullah'tan 
sonra bu nesle müracaat edilccekti. Çünkü onları bu üstün zekalarıyla 
birlikte Rasulullah yetiştirmişti. Bilindiği gibi Rasulullah’ın yaşadığı 
ve sahabeye yaşattığı hayat baştan sona Kur’ân'ın tefsiri idi. Zira o 
Kur'ân'ı açıklamakla görevlendirilmişti.

Kur’ân’ı anlamak bir ölçüde onu bütün özellikleriyle tanımaya 
bağlıdır. Kur’ân’ın bu öznelliklerini vermeden önce oha bir giriş olması 
açısından Kur’ân’ın anlaşılırlığı üzerinde duralım.

ZsAkrn, Burhân \m \. 
Zerkâııî, Mcnâhil, 1/233. 
İbn Maimır, Lisâjı XI/648. 
Nahl. 16/44.



6. KU R'ÂN'm ANLAŞILIRLIĞ İ

23 seneye yakın bir zaman diliminde mişi tamamlanan 
Kur'ân-ı Kerim, kıyamete kadar çeşitli kavim ve milletlere mensup 
insanların dinî, hukûkî ve ahlakî ihtiyaçlarına cevap verecek ilahî bir 
kitaptır. İlim ve teknikte derecesi ne olursa olsun her devrin insanı 
Kur’ân'ı okuduğu veya dinlediği ^m an kendi güç ve kabiliyeti 
ölçüsünde onu kendine hitap ediyor bulur ve tatmin olur. Alim ve 
cahile aynı anda bir tek hitabla nasibini vermek veya ruhen muhtaç 
olduğu ilacı sunmak ilahî kelam olan Kur'ân’a has bir keyfiyettir.

Çeşitli edebî sanatlarla süslenmiş belağat ve fesâhatta, 
icaz/benzerini getirmede insanları aciz bırakmada mertebesinde 
bulunan ve değişik kültür seviyesindeki insanlara onları anlayacağı 
sanat diliyle kendilerine hitap eden Kur'ân, haksızları uyaran, güzel 
davrananları müjdeleyen insanlığa bir rehber olmak üzere 
kendisinden önce gönderilen peygamberleri tasdik eden , Allah'ın 
azabından korunmak isteyenlere yol göstericilik rolünü üstlenen 
ve öğüt alınması için anlaşılması kolaylaştırılan bir kitaptır. 
Ancak anlaşılmasının derecesi nedir? Kültür açısından her seviyedeki 
insan Kur'ân âyetleri üzerinde yorum yapabilir mi? Peygamberiniizin; 
"Kim Kur'ân hakkında kendi görülünce konuşulsa cehennemdeki 

yerini hazırlasm." hadisine göre susulacak mı? Yoksa Kur'ân'a 
uygun bir şekilde söz edilecek mi? Edilecekse bunun ölçüsü nedir?

Kur'ân-ı Kerim, fasih bir kelam olmakla beraber anlaşılmak ve 
amel edilmek için indirilmiştir. Nitekim *’B iz o Kur'ân’ı senin dilinle 
(indirerek) kolaylaştırdık k i onunla korunanları miijdeleyesin ve 
inatçı bir kavmi onunla uyarasın. âyeti, Kur'ân'ın kolayca 
anlaşılır bir kitap olduğuna dikkat çekmiştir. Ayrıca "...bunlar apaçık 
Kitabın âyetleridir." âyeti Kur'ân âyetlerinin kapah yönünün 
bulunmadığına işaret eder. Bu âyette geçen "mübîn" kelimesine 
lazimî/gcçışsiz mana verildiğinde, Kur'ân'ın kendisinin açık olduğu;

i*/N ecati KARA

A hkaf.49/12.
2 Maide, 5/48.

Bakara, 2/2.
20» Kamer, 54/17,22,32,40.

Müslim. Münafıkun, ^\T irm izt, Tefsir,! M ösned,VI\\5. 
J ” Meryem, 19/7.

Yusuf. 12/1.
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mutcaddi/gcçişli olarak ele alındığında da ’'bçyan edici, açıklayıcı" 
manasına geldiği söylenebilir.-*^

"Mübin/apaçık” kelimesinin iazimi/gcçişsiz manasından 
hareketle Kur'ân'ı bizatihi açık ve anlaşılır bir kitap olarak 
tanımlayacak olursak o zaman akla şöyle bir sualin gelmesi tabiidir. 
Acaba bu açıklayıcı tarafından açıklandığı zaman mı yoksa 
açıklayıcıya ihtiyaç hasıl olmadan mı anlaşılır? Bu konuda bazı 
değişik görüşler ileri sürülmüşse, de bilginlerin çoğu Kur’ân’ın 
lefsirsiz anlaşılamıyacağı kanaatini taşırlar

Şatibî, Kur'ân'a ilk muhatap olan arapların ümmî olduklarını; 
Kur'ân, bu ümmîlcrin anlıyacaklan tarzda inzal edildiği; buna göre 
bütün arapların Kur’ân’ı anlayabileceklerini, mana ve lafız cihetiyle 
anladıklarının dışında bir teklifin yüklcncmiyeceğini; şeriati anlamak 
için alim olmanın şart olmadığını; alim-cahil herkesi teklifi 
gerektiren konularda aynı hükme tabi olduklarını; hatta şeriati 
anlama konusunda cumhur-u araba uyulmasının gerekliğim savunur. 
Bunu isbat sadedinde de Tirmi/i'nm tahric ettiği hadisi delil gösterir.

Bu hadiste şu husus yer almaktadır: '’Rasulullah(a.s.)Cibril ile 
karşılaştı. Ona: "Ey Cibril! Ben ümmî bir ümmete gönderildiın; 
Onlar içinde kocakarılâr, yaşJı erkekler, çocuklar, cariyeler ve 
bayatmda hiç kitap okımjamış insanlar var." dedi, Cibril; ”B y 
Muhammedi (Bil ki) Kur'ân yedi harf üzerine mdirilmiştir." diye 
cevap verdi.-* ̂

Şâtibî’nin bu sözlerinden, arap dilini bilen herkesin başka 
ilimlere ihtiyaç duymadan, Kurah’ın bütün âyetlerini anlıyabilceği 
manası çıkmaz. Zira Şatibî, itikat ve amel yönünden teklifle ilgili 
konular üzerinde duruyor, maksadı da ameli meselelerde 
tekeliüf/zorluğa gidilmemesinin gerekliğini ortaya koymaktadır. 
Şâlibî’nin "Muvâfâkât" isimli eserini şcrhederck neşre hazırlayan 
Mısır ulemasından Abdullah Draz da bu konuda Şâtibî'nin maksadını 
açıklarken Özetle şöyle der: "Şeriati anlamada, emir ve yasaklarmı 
bilmede; riyazi, kevm ve buna benzer bilimlere dalmaya hacet

- *■ Elmahlf, Muhammed Flamdi, Hak D ini Kur'ân Dili, 3. baskı, Eser Yayınlan, ys., 
IV/2842.
Taberî, Câmf, 1/33-34(1.cüz.); P̂ bu Hayyan, Bahm*İ-Mühit, 2. baskı, Beyrut, 
1990, 1/5; İbn Kesir, Ebu'l-l’ida, Tefsîru’l-Kur'Âni'l-Azim, Beyrut, 1969, 1/3; 

 ̂ Zerkoşî, Burhâd, \\\l\ 55; Suyûtî, İtkân, Il/l74; Zerkanî, Moaâbii, 1/475.
Şâtibî, A/üKİ/atİt II/65-66.

 ̂ Tirmixt Kur’ân, 9; Mûsaeti Vl l̂.



46 /Necati KARA

yoktur. Aksı halde şcnati anlamak ve tatbik etmek halka zor gelirdi. 
Bununla beraber Kur'ân ve sünnette teklifle ilgili ahkam halk için 
tam manasıyla açık olarak gelmemiştir. Onun için de sahasında 
otoritere olanlara, mûctehid; diğerlerine de m ukallid ismi 
verilmiştir. Böyle olmasaydı, insanlar mukallid vâ mûctehid diye 
ikiye amlmazdı. Bu, sahabe döneminde de böyleydi.

Şâlibî, adı geçen eserinin bir başka yerinde her arapçayı 
bilenin anlayışının hüccet olamıyacağını savunur ve insanları bu 
konuda üçe ayırır. Ayırımı şöylcdif "Arapçayı anlamada mübtcdı 
olan/az bilen kimse, şenati anlamakta da mübtedıdir. Arapçayı 
anlamada orta seviyede olan kimse, şenati anlama da orta 
seviyededir kı bu, son sathaya ulaşmamıştır Arapçada en üst 
seviyeye ulaşan kimse, şenati anlamada da en üst seviyeye ulaşır 
Dolayısıyla onun anlayışı, tıpkı sahabenin ve Kurbân*t hakkıyla 
anlayan bilginlerin anlayışlarının hüccet oluşu g ib i şeriatte delil olur. 
Bunların seviyesine ulaşmayan kimselerin şenati anlama konusunda 
da anlayışlan, kendi seviyeleri nısbetinde eksik olur. Anlayışı eksik 
olan kimsenin görüşü ise, ne bir hüccet olur, ne de başkaları 
tara fından kabul görür. Sonra müctehıdin, arap dilinde imam kabul 
edilen Halil, Sibeveyh, Cem ıî ve Mâzsnt seviyesinde olması 
zorunludur. "̂ 17

Draz, ayrıca şunları söyler: "Şatibîye göre, Nahi sûresindeki 
süt, bal ve bunlara benzer şeylerin, yaratılmasında hikmetlerin 
bulunduğunu bildiren âyetleri anlamaya ve yine annın hayatım 
öğrenmeye tevessül caiz değildir. Halbuki aslım öğrenmeden 
bunlardan tam ibret ve nasihat almak mümkün olamaz. Öyleyse 
bunların aslını öğrenmeye karşı olmak, "(^u Kur'ân) çok mübarek 
bir kitaptır. Onu sana indirdik k i âyetlerim düşünsünler ye akl-ı selim  
sahiplen öğüt alsınlar." Kur'ân'ı düşünmüyorlar mı yoksa
kalpler(inin) üzerinde kilitler m i var?"' "Onlar hala o
sözü(Kur’am) düşünmediler m i?'’ âyetlerine ters düşer O halde 
gerçek şu kı, Kur’ân bütün insanlar için indirilmiştir. Herkes ondan 
kabiliyeti ve ihtiyacı ölçüsünde ders alır. A ksı takdirde bütün

Şâtibî. Muvâ/Skât, 11/53(1 nolu dipnot). 
1] I  Şâtibî. Muvâ/Skâi IV/83.

Sad, 38/29.
Mühanuncd. 47/24,
Mûminua 23/68.
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araplann kitabı anlama konusunda birbirleriyle eşit olmalan 
gerekirdi. Halbuki durum hiç de öyle değildir.”'̂ '̂ ^

tbn Kuteybe'nin dedi|i gibi "Şayet Kur'ân alim-cahil herkesin 
anlayacağı tarzda açık olarak indirilmiş olsaydı, insanlar arasındaki 
İlm î üstünlük pılkar, imtihan düşer ve kalbjer ölürdü. ” Allah 
Tcala'nın Kur’ân hakkında kendilerine anlayış bahşettikleri insanlarla 
diğerlerinin elbette farkı olacaktır. Buharî*nin rivâyet ettiği bir 
hadiste Ebu Cuhayfe şöyle der: *'Ben Hz. Ali'ye: ''Allah'ın kitabında 
bulunanlardan başka yanınızda vahiyden bir şey var m ı?'' diye 
sorduğumda Hz. Ali: "Daneyiyaran ve insanı yaratan Allah'a yem in  
ederim k i benim bildiğim bir şey yoktur. Ancak bildiğim bir şey  
varsa o da, Allah'ın kişiye Kur'ân'dakileri anlama kabiliyeti 
vermesidir" Hz, Ali'nin bu sözünden de anlaşıldığı gibi 
Kur’ândakini anlayabilmek için Allah tarafından kişiye anlama 
kabiliyetinin verilmesi zarurettir:

İbn Haldun'un "Kur'ân arap lisanı ile ve onların belağattaki 
üslupları üzere nazil olmuştur. Bunun için onlann hepsi de Kur'ân'ı 
anlıyor; hem müfredatı/kelimeleri hem de terkipleri itibariyle 
manalarını biliyorlardı." şeklindeki görüşüne "et-Tefsir vç'l- 
Müfessirûn" isimli eserin sahibi Zehebî karşı çıkar ve özetle şöyle 
der: "Gerçek, Ibn Haldun'un dediği gibi değildir. Kur'ân arap lügati 
üzerine indi, diye her arabm onu anlaması gerekmez. Zira Kur'ân'ı 
anlamak, sadece arap dilini bilmekle sağlanamaz. Sahabe bile 
Kur'ân'daki müfredatın manasını aynı seviyede anlamıyordu. Ebu 
Ubeyde'nin "Fedâil” isim li eserinde Enes'ten naklen anlattığı şu 
olay, fikrim izi doğrular. Şöyle k i Hz. Ömer, minberde Abese 
sûresinde geçen "fâkiheten ve ebbâ" âyetini okur ve 
"fâkiheten”i anlıyoruz; fakat "ebben” ne demektir, diye sorar Sonra 
da: "Bunu araştırmak, tekellüf/zahmetli bir iştir." der Orada 
bulunanlardan birisi, bunun "yaş m eyve" olduğunu söyler?'̂ ^ Hz.

221 ^ \M , Muvâmkât \\l6'2i\ nolu dipnot).
22* İbn Kuteybe, Tc’vU, s. 86.

Buhârî, İlim. 39; Bu hadisin diğer varyanttan için bkz.: Buhârî, Diyat, 24; 
rinn/z*; DiyM.16; Kasânto.14 İbn Mâce, Diyât,21;A/ı7.«jeJ, 1/79; Dârimî, 

. Diyat, 53;
İbn Haldun. Mukaddime, s. 438.

225 Abese, 80/31.
226 Fazla bilgi ivin bkz.: Taben, C&mt, XV/60-61 (23.cüz.); Kurtubî, Câmt, XIX/221; 

Şâtibî, MuvÂfâkât, 11/66; İbn Kesir. Tefsir, 1/5; Zehebî, Tefsir, HU.
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Ömer, bir başka zaman: ”Ev y c ’büzebûm ala't-tâhavvuf"^^'' âyetim 
okur ve "tabavvuf'kelimesinin mlarhını  ̂ Hüzeyl kabilesinden 
birisi onun "tanakkus/azar azar hoksanlaştjrmak” manasma 
geldiğini ifade ederek buna örnek olmak üzere bir şiir okur. Bunun 
ü^enne Hz, Ömer' "Ey insanlar! Cabiliye devri şiirlerinize 
tütunmjuz. Çünkü onda kitabinizin tefsiri bulunmaktadır. " der.

İbn Abbas "tercümânu'İ-Kur’ân’’ olmasına rağmen "fâtır" 
kelimesinin manasını başKasmdan öğrenmiştir. Ancak şunu ifade 
etmek gerekir ki sahabe âyetlörin manasını icmalî olarak anlıyor ve 
bununla yetiniyordu. Mesala "fâkihçlcn ve ebbâ/meyveler ve 
çayırlar" âyetinde müminlere verilen nimetler sayılmaktadır, özet 
olarak âyetten kasdedilen mana anlaşılmaktadır.

Sahabe âyetlerin iniş sebebini bilmesine rağmen Kur’ân'ı 
anlamada aym eviyede olmazlarken, diğer araplann Kur’ân'ı 
gerektiği şekilde anlıyamıyacağı kendiliğinden ortaya çıkar.

Sahabeden vereceğimiz şu son Örnek, onların bile Kur’ân 
âyetlerinden bir çoğunu anlamak için bir açıklayıcıya ihtiyaçlarının 
olduğunu en güzel şekilde ortaya koymaktadır,

'*Kûlû yeşrebû batta yetebeyyenç îekiîmûU-haydu%Ebyadu 
mine'1-îiaydVî-esvcdi../...Bcyaz iplik siyah iplikten aynltncaya kadar 
yiyin, için ..." âyeti nazil olunca sahabeden bazıları gerçekten 
beyaz ve siyah ipliğin kasdedildiğini zannederek adı geçen iplikleri 
a b la r ın a  bağlayıp, bunlar birbirinden ayırd edilinceye kadar 
yemeye içmeye devam etmişlerdir. Bu arâda Adiyy b. îfetim, durumu 
Peygamberimiz(a.s.)'e sormuş, O da bundan ^'gecenin karanlığı ile 
gündüzün aydınlığı'’aın kasdedildiğini ifade etmiştir.
Yukarıda adı geçen Zehebî, bu hadisi nakledip '"Ibn Haldun buna 
karşı ne söyleyecek?'\X\yctck, Onun: ''Bütün arapîar Kur'ân'm 
inanasım anlıyorlardı.'* eleştirir ve îbn Kuteybe'hin "Arap
Kür'an'da bulunan müteşabih ve ğariblen bilm e konusunda eşit

227 Nahî, 16/47.
228 Zamahşeri, Keşşâf: IV/221; Kurtubî. Câtnt, V/llÜ-lM(10.caz); ŞaliM, 
_ MuvâfSkât, I|/67; Kasinıî, M^hâsin, I/l 2; Zehebî, te fsir , 1/03.

Kurtubî, Câmf{ 1 cüz.), 1/69; Zerkcşî, Burbâa, I/289; Suyûtî, İtkâih i/3 54.
230 Bak&ra,imi.

Bubârî, l^k.\T, 228; A/iZs/md, Siyam, s, 34-35; Nesâî, Siyam, 29; Dâıimî, Savm, 
7.

2-̂ 2 bilgi için bkz; Bbû Davud, Edâhî, 20; N esiî, îman, 30; Kfûsaed, 1/264
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değiJdir. ̂  sözüyle görüşünü destekler Zehebî, daha sonra özetle 
şöyle der: Mtkiun da bilâhare işin farkına varmış olacak ki, 
”Peygamber(a.s.) Kurân^daki mücm el ve müşkiî ifadeleri açıklıyor, 
nasih oJan âyetleri ve bükümlerini mensüb olanlarından ayırt ediyor, 
bunları ashabına Öğretiyordu. Sahabe de gerek bunlan gerekse nüzül 
sebeblerini peygamberimizden öğreniyordu. ’* sözlerini söylemeye 
ihtiyaç duymuştur,

İbn Haldun’dan önce îbn Kutöybe de bu hususa dikkat çekmiş 
ve Kur'ân'ın herkes tarafından eşit seviyede anlaşılamiyacağmı 
vurgulamıştır/’

Zamahşerî ve ondan nakleden Ebu Hayyân da Kur’ân’ın kolay 
anlaşılamıyacağı hususuna dikkat çekerek özetle şöyle derler: 
"Kur'ân'ın hepsi muhkem oha; herhangi b ir açıklamaya ihtiyaç 
duymadan anlaşılabilseydi, bütün insanlar bunu kolaylıkla anlar ve 
araştırmaya, incelemeye akıl yürütmeğe ihtiyaç kalmazdı. Bu 
durumda ilim yolu iptal edilmiş olurdu. Böylece alimle cahilin; 
ilim le cehaletin farkı ortadan kalkar, ilim ve medeniyetle ilerleme 
yollan tıkanmış olurdu k i bu ne aklen, ne de naklen caizdir. Zira 
Allah Teala Kur'ân'da ilim sahiplerinin deiecelerinin yûceltileceğini 

haber verirken Rasulullah. da:" Allah kim e bayn dilerse onu 
dinde ânlayışh kılar."^^^ buyurur. Şah Veliyyülİah Dihlevî, ümmet 
içerisinde Allah’ın emriyle hareket eden, sapıklığa düşmeyen, 
Kur’ân’ı toplum içinde koruyan alimlerin bulunmasımn vacip 
olduğunu söylerken de bir toplum için alimin zaruretine parmak 
basar.

Buna göre şöyle demek mümkündür: "Allah Teala'nın beyan 
ve muhafazası ölçüsünde Peygamber(a.s.)'în Kur'ân'ın manasını 
içmalen ve tafsilen anlıyor ve ümmetinin bilm esi gerektiği kadarını 
onlara açıklayarak anlatıyordu. Bu açıklamaları da vahye istinaden 
yapıyordu. Bunu: "Sana Kur'ân'ı okuduğumuz zaman onun

Zehebî, Tefsir, 1/35-36.
^ Zehebî, Tefsir, 1/36, Karş.: İbn Haldun, Mukaddime, s. 438, 39; Fazla bilgi için 

„  bkz.: Kasimî, M ebSsia,\l\2. 
tbn Kuteybe, Te'yı/, s. 86.
Zamahşeri, K eşşİf 1/412; Ebu Hayyân, BaAr, II/J82-383.

^11  Mücadele, 58/12.
Bubâri İ1İI1İ1, 10; Mâsb'm, îmare, 175; Tinaizî, İlim, 4; İbn MSce, Mukaddime, 

.  17' Dirimi, Mukaddime, 24; Muvatta, Kader, 8; Mfûsaed, 1/206.
Dihlevî, Huccetullab, 1/487.



50 /Necati KARA

okunuşunu takip e t Sonra da onu açıklamak bize düşer/' 
âyetinden öğreniyoruz.

Peygamberimi?; Kur’ân'ı hem tebliğ hem de açıklamakla 
242 görevlendirilmiştir. Buna göre Kur'ân’m tefsir edilmesini Allah 
Teala'nm kendisi istemiştir. Müfessir Taherî'nin dediği gibi 
Raşulullah'm açıklaması olmadan Kuı'ân'ın teVilini kimse bilemez. 
Allah Teala’nm öğretmesi olmadan da Raşulullah'm bilmesi mümkün 
değildir. Peygamberimiz Cebrail’in açıklamalanna dayanarak Kur*ân 
âyetlerini sahabeye tefsir ediyordu. Abdullah b. Mesud "Bizden 
bin s i on âyet öğrenince bunlann manasını iyice belleyip onlarla amel 
etmedikçe daha ileri gitmezdi. der ve ekler: "Biz Kur'ân'ı ilm i ve 
ameliyle ö ğ re n d ik .Sahabçnin bir sûreyi uzun bir zamanda 
ezberlemesi bundandı. İmam Malik, Abdullah b. Ömer*in Bakara 
sûresini sekiz senede e2İ)erlediğini naklederken buna dikkat 
çekmiştir. Ahmed b. Hanbel de buna benzer bir sözü aynı 
maksatla nakleder: "Sahabe A l-i tmran ve Bakara sûrelerini 
okuduğu/ezberlediği zaman onlann bu ezberi gözümüzde büyürdü. "

İmam Malik ayrıca şunları söyler: "Sahabenin bu davranışı, 
’Xur*ân'ı sana indirdik k i düşünsünler..." ve "Kurân'ı
düşünmüyorlar m ı ? ' ' â y e t l e r i n e  dayanır. Zira bir sözün tefekkür 
ve tedebbürü manasını anlamadan mümkün değildir

Bu nâkiller, Kur*ân âyetlerinin Peygamber tarafından sahabeye 
hem lafız hem de mana itibariyle öğretildiğine delil olarak 
getirilmiştir. İbn Teymiye bu görüştedir. Ancak, acaba Rasulullah, 
âyetlerin tamamını mı yoksa bir kısmını mı açıkladı? Bu konuda

Kıvame, 75/18-19.
Maide. 5/67.

242 Nahi, IÖ/44. 
w  Taberi, Çâm t, I/38-39(I.cüz.).
244 Taberî, Çâmf, 1/39; tbn Teymiye, Takiyyûddin, et-Tefsîru'I-Kebir, Lübnan, 

1983,11/193; Suyutî, İtkâa, 11,176; Kâsimî, Mebâsia, 1/17. 
tbn Teyniiye, Tefsir, a.y.; Suyutî. İtkâa, a.y.; Kasimî, Mebâsin, a y.

■ Muvaita, Kur'ân, 4; Zehebf, Tefsir, 1/50; Fazla bilgi için bkz.: Kurtubî, Câmt, 
1/38-40.

24^ M üsned III/120; İbn Teymiye, Tefsir, a.y.
248 Sad, 38/29.

Nî.sa, 4/82.
tbn Teymiye, Tefsir, II/193-4; Suyutî, İtkân, a.y.,Kasimî, Mebâsia, a.y.; Zehebî, 
tefsir, a.y.; el-Ak, Halid Abdurrahman, U sûIu-t-Tefsîr vc  Kavaiduh, 2. basla, 
Beyrut, 1986, s. 116.
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İhtilaf edilmiştir. İbn Teymiye, Rasulullalı tarafından Kur'ân'm 
hepsinin teftir edildiği kanaatim taşır. İbn Haldun ise
Peygamberimizin, Kur'ân’daki mücmel, müşkil ifodcleri izah ettiğini; 
nasih ve mensuh âyetleri açıkladığını söyler.

İbn Teymiye'nin, Peygamberimizin Kur’ân'm tamamını 
açıkladığına dair görüşü, bazı alimler tarafından aşırı kabul edilmiş 
ve örnek olarak sahih hadis kitaplarındaki Kıır'ân tefsirine dair 
rivayetlerin buna şahit olduğu ileri sürülmüştür Bazı alimler 
başta Hz. Aişe’den olmak üzere bazı rivâyellere dayanılarak 
pcygamberîmi/in Kur'ân âyetlerinden sayılabilceek kadar az bir kaç 
âveti açıkladığını ileri sürerler ve ö/£l\c şöyle derler: "Şayet, 
Peygamberimiz Kur'ân âyetlerim' ashabına açıklamış olsaydı, o 
zaman İbn Abhas için '**AUaînm! İbn Abbas'ı dinde anlayışlı k ıl ve 
ona te'vili öğret. sözünün ne anlamı olurdu.

Görüldüğü gibi Kur’ân’m peygamberimiz tarafından tefsin 
konusunda üç görüş belirtmiştir. Birincisi, âyetlerin hepsini 
açıklamıştır. İkincisi, çok az bir kısmını tefsir etmiştir. Üçüncüsü ve 
belki de en rrıakul olan görüş de Ebû Hayyân'ın İleri sürdüğü 
görüştür Ebu Hayyan şöyle der: Bazıları, RaşuhıUah'ın çok az âyeti 
tefsir ettiğim ileri sürerler. Bu şu demektir: Kur'ân'da kapalı bir 
şekilde ve mücmel olarak anlatılan, bir de vahiyden başka bir yolla 
anlaşılması mümkün olmayan âyetlerin açıklaması, Peygamberimiz 
tarafından yapilmıştm

Taberî. Ebu Hayyân'dan konuyu biraz daha tafsilatlı verir ve 
şunları ileri sürer; "Rasulullah'm açıklamaları dışında bilmemiz 
mümkün olmayan mücmel âyetler konusundaki haramları, helallen, 
farzları ve hükümleri açıklar. Ayrıca kimsenin te ’vilini bilmeyeceği 
konulan Allah, Cibril vasıtasıyla Peygamberimize, peygamberimiz 
de ashabına açıklardı. '' ayrıca Hz. Aışe'dçn nakledilen
haberin isnadında İllet bulunduğunu ye bu hadisle ihticac 
olunamıyacağını da sözlerine ekler. ^

Zelıebî. Tcfsîr. 1/49; Fazla bilgi için bkz.: tbn revnıiye, Tefsîr. 11/193.
İbn Haldun. Mukaddime, s. 4.'Î8.

. Zehebî. Tefsîr. 1/5.1.
Mûsned, 1/266. 314.328, 335: llhn. 17.

^  Taberî, CSm/, l/3l7^38(Lcüz;);Kurtubû O m / ,  I/3l(l.cüz.); Zdıebî, Tefsîr, 1/51. 
Ebu Ilayyân, Z/aA/: 1/13.
TalHîri. C*am/:i/3K,
TaİKîrî, Câmf, 1/39(l.cûz)
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Netice olarak şunu söylemek mümkündür: Peygamberimiz 
Kur'ân’m anlamlârmdan bir çoğunu ashabına açıklamıştır; ama 
tümünü açıklamıştır, diyemeyiz. Zira İbn Cerir Taberî, İbn Abbas’tan 
dört çeşit tefsir olduğunu naklederken bu hususa açıklık getirmiştir. 
İbn Kesir, bunu İbn Abbas’a ait bir söz olarak nakleder. Zerkeşî bu 
taksimin doğru olduğunu söyler Suyutî de bu görüşü benimseyerek 
onu "îlkan" isimli eserinde aynen nakleder. Bu taksim aynen 
şöyledir:

UArapların bildiği tefsir.
2-Hcrkcsin bilmesi gereken tefsir.(Helal ve haramla ilgili 

ayetler
3-Alimlerin bildiği tefsir.
4-Allah’tan başka kimsenin biîemiyeceği tefsir.Bu

müteşabihin tefsiridir. Kim bunu bildiğini iddia ederse yalancıdır/' 
259

İbn Abbas’tan yapılan bu taksimat hakkında değişik yorumlar 
yapılmıştır. Bunlardaiı bazılarını verelim:

1-Arâbm bildiği tefsir: Bu tefsir onların arap dilindeki 
bilgilerine dayanan tefsirdir. Bu|da, dil ve gramer bilgisidir. Miifessir 
kelimelerin taşıdığı manaları bilmek zorundadır. İrab, mana 
değişikliğine sebeb oluyorsa müfessırin bunu da bilmesi gerekir. 
Çünkü irabı bilirse isabelli hüküm çıkarır.^^^

2- Herkesin bilmesi gereken tefsir: Bu dinî hükümleri ihtiva 
edeiı âyetlerle tevhide delalet eden ayetlerin tefsiridir. Bu lafızlar bir 
tek mananın dışında başka bir mana ifade etmezler. Allah’ın muradı 
da o tek manadır. Bu gibi âyetlerin nıanası kolay anlaşılır. 
Mesaİa "Bil k i Âflah'tan başka ilah yoktur... '* âyetinde tevhid 
manası açıktır. Âyetteki "lâ^nın, olumsuzluk; "illâ"nın da isbat 
manası taşıdığmı ve her ikisinin birden tahsis ifade ettiğini bilmese 
bile kişi, âyetten uluhiyette Allah’ın şeriki olmadığını anlar. Ayrıca 
'̂ Namazı kiîm , zekat verin... âyetindeki "efa‘lü” ism-i tafdiliriin 
tercih manası ifade ettiğini bilmese bile bu gibi âyetlerde emredileni

Taberî, CâmK I/34( 1 .cÜz); İbn Kesir, Tefsir, 1/6; Zerkeşî, Burhâa, 11/164; Suyûtî, 
İ tk â a ,m m .
Taberi, Câtof, I/41(l.cûz ); Zerkeşî, Barbâa, II/164-5; Suyutî, tAâa, 11/1213. 
Zerkeşî, irıı/-Aâ»t 11/165; S u y u t î . a  y.
Muhanuned, 47/9.
Bakara, 2/43.
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yerine getirme isteği bulunduğunu anlar Bu tür âyetlerin manasını 
bilmediğini iddia edenin mazereti geçerli mazeret değildir. Çünkü bu 
âyetler herkesin zarurî olarak bilmesi gereken âyetlerdir,

3- Allah'tan başka kimsenin bilemiyeceği tefsir- Bunlar 
kıyametin kopma zamanı, rahimlerde olanın bilgisi, ruhun tefsiri, 
hunıf-u mukattanın manası ile müteşabih âyetlerdir. Bu sayılanlar, 
ictihad yoluyla bilinmez. Ancak âyet hadis ve icma-ı ümmetten gelen 
naslarla bilinir.

4- Alimlerin bildiği tefsir; Bu tefsir içtihada dayanan 
tefsirdir. Alimler bu tür tefsirle âyetlerden hükümler çıkarır, mücmel 
âyetleri açıklar, umum manalı âyetleri hususi manaya hamleder, iki 
veya daha çok manayı ifade eden lafızlar hakkında görüşler ileri 
sürerler. Bu da sırf görüş belirtmekle plmaz, görüşünü isbatlayıcı 
delilini getirmesi gerekir.

Müfessir Taberî, İbn Abbas’ın bu tefsir tasnifine benzer bir 
tasnifi " te 'v ir için de verir ve Kur'ân teVilinin üç vehih üzere 
olacağını söyler. Bunlar;

1- Allah’tan başkasının bilmediği te’vil,(Kıyametin kopma 
zamanı, müteşabihat, ruh vs.)

2- Nebisine has kıldığı teVil. Bu teVil’i Rasulullahtan 
başkası bilemez.

3- Alimlerin bileceği teVil. Bu da lügat ve Rasulullah,
sahabe ve seleften bazı alimlerin sözleri yardımıyla yapılan te'vildir.
267

Bütün bu açıklamalar gösteriyor ki ne Peygamberimiz ne de 
sahabe, Kur’ân'ın hepsini tefsir etmiştir. Hatta sahabe arasında 
tefsirde vukû bulan ihtilaf bunu iyice doğriılamaktadır. Her âyetin 
tefsir edildiğine dair Rasulullah'tan bir söz bulunsaydı, ihtilafın 
olması mümkün olmazdı,

Buradan hareketle şu neticeye varabiliriz: Kur’ân’da 
açıklamaya ihtiyaç duymadan manası herkes tarafından 
anlaşılabilecek âyetler bulunduğu gibi Rasulullah'ın ve çeşitli ilim 
adamlarının açıklamaları olmadan manası anlâşılamayacak âyetler de 
mevcuttur. Bazı âyetlerin de manasım Allah kendisi için ayırmıştır.

Zerkeşî, Burhâa, a.y.; Suyutî, İikân, a.y.
Taberi, C im t, I/41(l.cüz.); Zerkeşî, Hurhân, 11/166; Suyutî, İtkân, 11/1214. 
Zerkeşî, Burhân, a.y.; Suyutî, itkân, 11/1214.
Taberi, C&mt, 1/41 (1 .cÜa).267
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Onların bilgisi de Allah'a havale edilerek onlara da Öylece inanılması 
bir görevdir.

Kur'ân'ın birinci dereceden müfessiri, Rasulullah'tır. îleride 
genişçe üzerinde durulacağı gibi Peygamberimiz hem Kur'ân’ı tefsir 
elmiş, hem de Kur’ân yardımıyla Kur'ân’a ek hükümler koymuştur. 
Sahabenin açıklamaları da çoğu kez. Rasulullah'tan öğrendiklerine 
dayanılarak yapılan tefsirlerdir. Diğer alimlere gclincc bunlar da 
hadis, sahabe sözü, lügat ve kendi iclihadlarıyla Kur'ân âyetlerine 
bazı yorumlar getirmişlerdir. Kur'ân her çağa hitab ettiğine göre 
kıyamete kadfir yetişecek alimlerin açıklamalarına da açıktır.

Bu müfessirler, lügat ehlinin çalışmalarına bakarak Kur'ân’ın 
içinde taşıdığı müfrcd lafızların hakikatini anlamaya çalışır. Bunu 
yaparken, birinin sözüiıe vc ölekinın anlayışına takılıp kalmaz. Nice 
lafızlar vardır ki Kur'ân'ın inişi zamanında bu anlamların dışında 
anlamlar kazanmış olabihrler. Bunlar» tcsbit etmek alimin işidir.

Yukarıdaki taksime göre arapçayı bilen herkesin kolayca 
anlayabileceği âyetler, bir tek manaya ihtimali olan tevhid ve bazı 
ahkamla ilgili olanlardır. Şunu ilave edelim ki bu âyetleri bütün 
inceliklerine kadar değil de salhı olarak anlayabilirler. Genab-ı Hak, 
bütün insanları Kur'âh'a muhatap kılmış vc Kur'ân'ı insanları doğru 
yola iletmek için göndermiştir Öyleyse bütün fertler, güçleri 
nısbctinde Kur’ân âyetlerinden kendilerine lazım olan hususları 
alırlar. Bu konuda alim ile cahil arasında fark yoktur. Ama bu 
âyetlerin manası, yaşamak için öğrenilir Bunlarla hüküm vermeğe, 
kendi görüşlerini desteklemeğe kalkışılırsa caiz değildir. Bunun 
derecesini Muhammed Reşit Rıza tefsirinde bir örnekle şöyle açıklar: 
" Miimimln sûiv^jnde 1 ile 6. âyetin Zübircn vermek istediği şeyi 
anlamak ınsünhnn umumuna tabidir. Bu ayetlerde refaha erccek 
müminlerin nitelikleri sayılmuktadır Bu nitelikler namazda huşu, 
boş şeylerden kaçmma, zekat vcnnck, ahde vefa, fuhuştun kaçmma, 
ve iffete sarılmadır Bunlann manasmı anlamak, bütün insanlar için 
ycterlidif Bu gibi ahkamı anlamak, her tübakadaki insana kolaydır 
Buna göre her msamn kendim hayra sevkedecek ve şerden 
sakındıracak dusturlah Kur 'ân'dan öğrenmesi mümkündür. Çünkü 
Kur'ân bizim doğru yola iletilmemiz için indirilmiş, bu maksada 
binaen de herkes ıçın knaati ve manası kolaylaştırılmıştır. "Andolsun

Reşid Rı/a, Mııhanımed, el-Mcnâr, 2.hiv,sikı. vs.. ts„ I/2İ.
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kİ Kur'ân'ı öğüt olsun diye kolaylaştırdık, öğüt alan yok mudur?** 
âyeti buna işaret etmektedir. Fakat bu mertebe, tefsirde en aşağı 
mertebedir. Tehirde bir üst mertebe vardır k i bu ancak müessirde 
aranan şartlan baiz alimler tarafından gerçekleştirilir ■

Kur'ân-ı Kerim, bazı mesele ve hükümlen açık ve kolayca 
anlaşılır bir tarzda beyan etmiştir. Fakat ilmi, edebî ve hukukî 
meseleler ne kadar açık bir tarzda ifade edilmiş olsalar dahi yine 
bunları herkes tam anlamıyla kavrayamaz. Bu babda şerhlerie ihtiyaç 
duyulur. Mesala Kur'ân anlatımını bazen hakikat, mecaz, sarih 
kinaye, tafriz, teşbih, istiare vs. gibi sanatİarlâ bazen de kıssa ve 
mesel tarzında verir. Belâğât, fesahat, beyan ve lügat bilgisi 
olmayan birisinin, hakikat, mecaz, kinaye, teşbih, istiare, târiz ifade 
eden lafızlardan gereği gibi anlayıp zevk alması düşünülemez. 
Ediplerin eserlerine bile şerhlerin yazılması bu ihiiyaca binâeııdir. 
Kur'ân-ı Kerim, bclağât ve fesahat açısından muciz bir eser ve 
kıyamete kadar bütün insanların ihtiyaçlarına cevap verecek İlahî bir 
kitap olduğuna göre bunun izahsiz ve tefsirsiz tanı olarak 
anlaşılabileceğini iddia etmek güçtür Fakat şu hususu da belirtmek 
gerekir ki Kur'ân'm uslub Özelliklerinden birisi de kültür seviyesi ne 
olursa olsun her tabakadaki insana onun anlayışı nisbclinde bir şeyler 
vermesidir. Bununla Kur'ân âyetlerinin birbirine zıt anlam taşıdığını 
söylemek istemiyoruz. Her halükârda mana birdir. Fakat anlayışta 
dereceleniş, söz konusudur. Kur’ân'dan her hangi bir âyeti ele 
aldığıiTiız zaman avamın, ö âyetin sathî manasım; araştırıcı ve 
mütehassısın olanın ise mananın tamamını veya kısmı ekserisini 
anladığını müşahede edçriz.

Mesala, "Gökte burçlar yaratan, onların içinde hır 
kandil(güncş) ye mu-lu bir ay barındıran Aİlah ı̂n şant yüccdir. " 
âyetini ele alalını:.Arabin avamı, bu âyetten güneş ve ayın dünyaya 
ışık gönderdiğini, arap alimlerinden birisi, bundan güneşin nur ve 
harareti cem‘eltiğini; bundan dolayı da "siracen”le isimlendiril
diğini; ayin da ışık gönderdiğini, fakat kendisinde hararetin 
bulunmadığım; araştırıcı ve felek ilminde mütehassıs olan birisi ise,

269^ Kamer, 54/17.
Reşit Rıza, Menâr. I/20-I. 
Bulî, s. 191-210.
B utî./?evâ/‘ s. 181-188. 
Furkân. 25/61.
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ayın karanlık bir cisim olduğunu ve güneşten akseden bir ışıkla 
aydınlandığını; kamerin ”münir”le sıfatlanmasının buna delalet 
ettiğini, zira kandille aydınlatılan bir odaya "ğurfetûn 
mûnîretün/aydınhk oda" denilebileceğini, fakat "kabesün 
mûnîretün/Aydıii ateş parçası** denilemey^eğini; çünkü nurun, ateş 
parçasımn hakikatında ve içinde mevcut olduğunu, ama "kabesün 
mudtun/aydınlatıcı ateş" dehilebileceğini bilir ve âyetten kasdedilen 
manayı anlar.

Dikkat edilirse her üç sınıf İnsanın bu ayetten anladığı mana 
sahihtir. Âyette bunlann hepsine delalet vardır. Ancak Kur’ân'a 
muhatab olan insanların çoğunluğu arap olmadığına göre bu 
insanlann Kur*ân'dan bir şeyler anlayabilmeleri için ya herkes, 
Kur*ân*ın dilini öğrenecek, ya da Kurbân, onların dillerine 
çevrilecektir. Herkesin arapçayı öğrenmesi, kolay olmayacağına göre 
işin en kestirme yolu, Kur’ân'ı çeşitli dillere çevirmek olacaktır.

Burada akla şöyle bir sual gelebilir; Acaba Kurbân, tercüme 
edilebilir mi? Edilirse zeka ve kültür seviyesi farklı olan insanlara 
Kur'ân tercümesi çevap verebilir mi?

Bu nedenle tercüme ve Kuı'ân'm tercümesi üzerinde kısa da 
olsa durarak konuya açıklık getirmede yarar vardır,

7. KUR^ÂN'tN TERCÜMESİ
Sözü bir dilden diğer bir dile nakletmeye "tercüme", bu sözü 

nakledene de "tercüman" denir, Bir başka ifade ile "bir kelamın 
manasmı diğer bir lisanda dengi bİr tabirle aynen ifade etmektir." 
Tcrcemenın aslın manasına tamamen mutabık olması için, serahatte, 
delâlette icmalde, tafsilde, umûmda^ hususta, ıtlakta, takyidde, hasılı 
ilim ve sanatta asıldaki manaya eşit olması gerekir Aksi halde 
terceme değil, eksik bir anlatım olur.

Tcrceme, iki kısımda incelenebilir:
a- Harlî veya Laıf^î Tcrceme: Bir kelimeyi diğer bir dile 

aktarırken tam karşılığmı ifade eden bir kelime ile terceme etmeğe 
harf-1 terceme denir. 277

274 s. 114-116.
Zerkanî, Menâbii m -, Zehebî, Tefstr, 1/23. 

İl® Elmalıh, Htk DİBİ, (Mukaddime), 1/9.
2 '7  Zericanî, MepâhH If/7; Zehebî, Tc/kk, 1/23.



kur’ân-Sünnet Bûtönlöğû / 57

b- Tefsîrî veya Manevî Terceme: Lafızlardan uzak veya yakın 
manalah değişik lafız ve dillere nakletmektir Başka bir ifade ile 
metindeki mana ve gayelisrin güzel bir şekilde ifade edilmesidir. Bu 
terceme, barfî tercemeye göre kolaydır.

Kur’ân. harfi terceme ile terçeme edilemez.^^^ Bunda ulemanın 
icmai vardır. Kur'ân'ın terceme edilebileceğini söyleyenlerin maksadı 
onun tefsîrî tercemesidir. Buna "mcar de denilebilir. Tefsîrî terceme 
veya meal, 'Wr kçlamm manasını her veçhile aynen değil de az veya çok 
noksanıyla ifade etmeye denir.** Kür'ân âyetlerinden öyleleri vardır kı, 
onların manasını meal veya tercemeye sığdırmak mümktkn değildir, tbn 
Kuteybe 3. asır gibi erken bir zamanda buna işaret etmiş Şâtibî de 
Kur'ân'ın icmalî olarak terceme edilebileceğini; istiare ve işaretlerinden 
anlaşılan belagatlı manaların bir dilden başka bir dile tercemesinin mümktin 
olamadığını söylemiştir. Zira Kur'ân't anlamakta üstün bir arapça 
bilgisine sahip olmak yeterli değildir. Mesela bir hadise karşısında Kuı^^ 
âyetlerinden o vakte kadar hissetmediğimiz bir mana anlarız. Ve o anda o 
âyet o hâdise için nazil olmuş sanınz ki bu Kur’ân'ın özelliklerinden biridir, 
tercemede bunlar ihata edilemeyeceğinden Kur'ân'ın manası zayi edilmiş ve 
dondurulmuş olur. Burada akla şöyle bir soru gelebilir; Madem ki Kuı^ân 
tercemeleri yeterli ve sılıhatli değil; o halde emir ve nehiyler insanlara hangi 
yolla bildirilecektir? Kur'ân’ı incelemek isteyenleri Kür'ân nurundan 
alıkoymak doğru olur mu? Bu soruya Kbu Zehra'nın * '̂ Kur'ân'ın önce tefsirini 
yazmak, sonra da bu tefsiri yabana dillere terceme etmek gerekir." sözü 
cevap teşkil etmektedir.

Günümüzde Kür'ân tercemesi konusunda yanş yapıldığı ve bir çok 
tercemenin ilim dünyasının pazara sürüldüğü bir vakıadır. O halde bunları 
okumak zararlı mıdır? sorusuna belki zararlı değildir, diyebiliriz; fakat bu 
tercemelerin Kur'ân'ın manasını tam aksettinnediği de bir vakıadır. Bir 
tefsiri başından sonuna kadar okumak, belki herkes için mümkün 
olamayabiiir. Onun için de genel kültür açısından Kür'ân meallerinden en 
sağlam görülenini okumanın faydadan hali olmayacağı söylenebilir. Fakat bu 
konuda hassas davranıp mealle hüküm vermemeğe son derecede itina

Buli, JecKİ/», s. 230.
Zerkanî, Meaâhit, a,y; Zehebî, Tefsir, 1/24.
Buli, R evİİ\ a.y.
Bilgi için bkz.: Zehebi, Tefsir, 1/24-3.
Baytar, Muhammed Behçet, Hayata Şeybu'l-tsJam tb a  Teymiye, 2. baskı, 

-Ol Dımeşk, 1392,8.2.
Şatibî, MuvÂfâkit, 11/52.
Şatibî, Muvâfâkât, a.y.; Ebu 2^hra, Muhammed, Ftkîh UsûJû, (tere. Abdulkadir 
Şener), Ankara, 1979, s. 79.
Ebu Zehra, Ftkib, s, 80.
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göstermek lazımdır. Hüküm vermşk istediğimiz konularda ilgili âyetin tefsir 
kitaplarındaki açıklamalanna bakmak bir vecibe olsa gerektir. Bu konuda 
sözü fazla uzatmadan büytik müfessir Elmalill Hamdi YaZir'm aşağıdaki 
sözleriyle konuyu noktalayalım^ Ö şöyle diyor:

"Şimdi insaf ile düşİinelim. Bu şerâit altında, "Kur'ân'ı tercüme 
ettim veya ederim. ̂  Syeıüer yaian söylemiş olmaz da n0 olur? Doğrusu 
Kur'ân'ı cidden Mlâmak, tetkik etmek isteyenlerin onu usuluyle arabî 
yolundan ve tefâşir-i merviyycsihdî  anlamaya çalışmalan zarurîdir. 
Kür'ân'jtı falan tercemê inde şöyle demiş diyerek s^am istinbatıiıa, mesele 
münakaşasma kalkışmamalıdır Bunu ımâıiı olanlar yapamaz. Kur'ândan 
bahsetmek isteyenler önu hiç olrıiazsa harekesiz olarak yüzünden 
okuyabiİmelidir. Mâmâfih öyle kimseler görüyoruz ki Kur'&n'ı harekesiz 
olarak şöyle dursun harekesi ile bitlikte bile dürüst okuyamadığı halde onun 
ahkam ve maanîsindetı içtihada kalkışıyor. Öylelerini görüyoruz ki, Kur’ân’ı 
aiılâmıyor ve tefsirlere rmitcssirlerin teVilldri karışmıştır diye Ottlafı da kale 
aJhıak istemiyor da eline geçirdiği icrçemehri okumakla Kur'ân'ı tetkik 
etmiş olacağını iddia ediyor Düşünmüyor ki okuduğu tercemeye alim 
mülbssırlenn te'vİlİ değilse cahil mütercimin rey% te’vili, hatası ve noksanı 
karışmıştır. Baplarını da duyuyoruz ki Kur'ân tcrccmcsi demekle iktifa 
etmiyor da - Türkçe Kur'ân'* demeyekadar gidiyor.

''Türkçe Kur'ân̂  nti olur be hey şaşkın!’*
"Kur’ân a’rabîdir Zira "Biz onu Arapça Kur'ân olarak indirdik. 

âyetiyle ampçaya mahsustur. Düşünmeli ki Kur’ân'ı tefsir etmek üzere 
Peygamberin irad buyıwduğu hadise bile Kur'ân denemez, denirse kütür 
olur Hasılı tercüme Kur’ân'dan mütercimin anlayabildiği kadar bazı şeyleri 
anlatabilirse de hakkiyle anlatamaz. Anlattığı şeylerde de Kur'ân hükmü 
kıymetini haiz olamadığı gibi tercümesiyle ibadet de caiz değildir ° 

13ir dilden bîişka bir dile nakledilen lierhangi bir esefin; ilk yazıldığı 
diîcİc vennek islediğini tercüme edildiği dilde veremediğine göre  ̂ Kur'ân'ın 
tercüme edileceğine ve bu terceme ile Allah’ın maksatlafmın tam olarak bize 
akUırılacağî ĵa inanmaînin imkahsızlığı örtadadır. Zira Kur'ân, yonun değeri 
bazen bir kaç saati geçmeden, bazen konıişulanlarm değeri anında biten, 
bazen de konuşulurken dahi bir anlam ifade etmeyen beşer sözü değildir. O 
arap dilinde inmiş olmasına rağmen hem anlam, hem uslub, hem de belağat 
ve fesahatta arap dilini fevkalade aşmıştır. İçerdiği ilkeleriyle bütün z^man, 
mekan ve insanlığa hitab etmektedir. Çiiııkü o, Allah kelamıdır.

Bu nedenle Kur'ân'ı anlamak için onun hem dil, hem de ifade tarzı 
açısından bazı özelliklerini vererek tanımaya çalışalım.

Yusuf, 12/2.
Elmalill, Hak Dini, (Mukaddime), I / l5. 
Fa/la bilgi iyin bkz.: .Ak, Usûlü. 470-81.



8. KUR'ÂN'JNBAZI ÖZELLİKLERİ
8.1. Kur'ân'ın Dünya, ve Ahiret İçin Hükümler Koyması
Kur'ân-ı Kerim, kendisini bütün insanlığa duyurmak vc 

insanlara dünya ve ahiretlerindc faydalı olacak bilgileri anlatmak için 
nazil olmuştur. Abdulkadir Udch bu konuda şöyle der: ''Kur'ân 
ahkamı iki çeşittir. Birincisi, dinin ayakta tutulmasmı sağlayan 
hükümlerdir. Bu hükümler, akaid vc* ibadetleri içine alır. İkincisi de 
kişiyle toplumun ve devletle fertlerin birbirleri ile olan ilişkilerinin 
tanzimi istenilen dünyevî hükümlerdir.*’̂

Kur'ân hükümleri, bu çeşitleriyle dünya ve ahirelte insanları 
mutlu kılmak için indirilmiştir. Bu bakımdan her işi için; bir dünyaya 
bir de ahircte ait bir yönü vardır Bunları birbirinden ayırmak 
mümkün değildir. İslamın diğer sistemlerden farkı da budur. Mesala 
İslamın dışında hangi sistemi ele alırsanız alınız, bir işin yapılıp 
yapılmamasında sadece dünyevî ceza veya mükafat verilir. 
Kur’ân’daki ahkam ayetlerine baktığınız zaman her hüküm için iki 
karşılık vardır; biri, dünyevî; diğeri ise uhrevîdir. Mesaja Kur'ân 
adam öldürmeyi yasaklar  ̂ ve öldürme için biri dünyevî, biri de 
uhrevî olmak üzere iki çeşit ceza belirler. Dünya cezası, kısas; ahiret 
cezası ise acıtıcı azaptır. Bunların ayette ifadesi şöyledir: 'Ey iman 
edenler! Öldürmede size kısas farz kılındı.(Binaenaleyh, katilin de 
öldürülmesi gerekir.). Hüre hür,, köleye köle, kadına kadın. Ama 
kim kardeşi tarafından affedilirse o zaman (affedenin örfe göre) 
uygun olanı yapma(sı uygun diyeti istemesi, a ffedilenin de) güzelce 
onu ödemesi gerekir Bu rabbiniz tarafından bir hafifletme ve 
acımadır Kim bundan sonra da saldırıya kalkarsa artık onun için acı 
bir azap vardır.

Konu ile alakalı daha bİr çok ayet vardır Biz iki örnekle 
yetinelim; 'İnsanlar içinde edepsizliğin yayılmasını isteyenler için 
dünyada da ahirette de acı bir azap vardır. AHah bilir, siz 
bilmezsiniz. " ^ , "Ey iman edenler! İnkar edenlerle toplu halde

IJdch, Abdulkadir, et-Teşnu'l-Cinâî'I-İsIâmî, 2. b^şkı. Kahire, 1%3/1383, s. 166-9; 
Yusuf Musa. Muhammedi, el-Mcdha! fi ÜirâsetV^Fthki'î-İslâmî, Kalıire, 1961, s. 
1X4.
tsra, 17/33.
Bakara. 2/178,

^ Nur, 24/19:

2
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karşılaşifsanız arkalar(ıntz)ı döndürüp kaçmayın. Kim o gün 
savaşmak için bir tarafa çekilmek ya da başka bir birliğe katılmak 
dışında arkasını dönerde kaçarsa o Allah'tan bir gazaba uğrar. Onun 
yeri cehennemdir. O, ne kötü varılacak bir yerdir."^

8.2.Kur'ân'w KûIIf Kadicler Koyması
Kur'ân, şcriatin birinci temel kaynağıdır. Genellikle şerî 

hükümler, onda küllî kaideler olarak verilmiştir.^ Bu bakımdan 
Kur'ân'm Rcsuîullah’ın açıklamalarına ihtiyacı vardır.”̂ Bilahere bu 
konu üzçrinde uzunca durulacağı için örnek vermiyoruz. ^

8.3. Kur'ân Âyetlerinde Zabir-Batın Meselesi
Bazı alimler, Kur'ân ayetlerinin bir zahiri, bir de batinî 

anlamlarının olduğunu ileri sürmüşlerdir ^
Zahir ve batın meselesi, tartışma konusu olmuş, bu mesele 

hakkında değişik yorumlar yapılmıştır. Konuyu biraz açalım.
Bu konuda İbn Mesud, Peygamberimizden mürsel olarak şöyle 

bir hadis nakleder: "Kur'ân, yedi harf üzere inmiştir. Onlardan her 
ayetin mutlak bir zahm\ bir de batını vardır. Her harfm bir haddi, her 
haddin de bir matlaı vardır. "

Taberî (310/922, "Zahirî  okumadaki açıklık, batını da 
te'vilden gizli kalanı "şeklinde açıklamıştır. ̂  ̂  \

Zerkeşî,(790/1388) hadisle geçen "zahir" kelimesini "tilavet/ 
okuma", "batın" kelimesini de "anlamak" kelimesiyle; "hadd"i 
"helal ve haram gibi ahkam"la, "matlaı" da "işrak/va‘d ve vaidin

Enfal, 6/15-16. Başka örnekler için bkz.. Bakara, 2/114, 275; Maide, 5/38-39, 93; 
Nisa, 4/93; Nur, 24/2, 33-35; Furkan, 25/68-70.

5  ŞatiH III/257.
^ Bkz. NahI, 16/44.
^  Bkz.Çalışmami2. s. 270-276.
^  Şalibî, Muvâm^U HI/286; Zerkcşî, Burhân, 11/154; Kasimî, Mcbâsin, 1/50-1; 

Hasçbullah, Ali, f/sû/ı/V-7eyriy7-/âr/rf/n/, Kahire, 1975, s. 26.
İbn Hıbban b. Bülban, el-Farisî, el-İhnao b i Tertibi Sabib-i İbn Hıbbaa, 1. baskı, 
Beyrut, 1987, 1/146; Heysemî, Nurettin Ali, M ecmau'z-Zevâid ve M enba‘u’l- 
F evâid,}. baskı, Lübnan, 1982, VIl/152; Taberî, Câm i\ ll\2.i\.cm)  Hadiste geçen 
"zahf" ve "bato" kelimeleri, İbn ^^ıbban'ın; "ha^d" ve "malla*" kelimeleri de ibn 
Çerir ve Taberanînin rivayetlerinde mevcuttur. Heysemî, hadr$in ravilerini sılcatt^ 
göstemiiştir Bkz. Heysemî, A/ecma* a.y.; M ecelletû K öIliyyeti'I’-Kur'an’I-Kennı 
ve'd-DirâsetiI~İslimtvve"e\-^kcaı&\\ı%{ûûmwe. sayı: 1; Medine, 1402-1403, s. 42. 
Taberî, CÂmi’, I/l2,(l.cüz.)
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doğuş zamani" iîe lefsif etm iştir.Şatibî(796/r393) ise "zahir"i 
"açıktan okuma”, "batın"! da "Allah'ın muradını anlama" ile 
açıklar ve topluma ne oluyor ki hiç bir sözü anlamaya 
yanaşmıyorlar,** ayetini verdiği anlama şahit getirir. Sonra da 
ayetin anlamı şudur, der: "Onlar, sözden Allah'm muradını 
anlamıyorlar." yoksa "söz anlamıyorlar." demek değildir. Kur'ân, 
kendi dilleri ile inmekteydi. Fakal sözden Allah’ın muradının ne 
olduğunu anlamak konusunda bir çabalan yoktu. Sanki bu mana, Hz. 
Ali’nin rivâyet ettiği şu hadiste kasdedilen manadır. Hz. Ali’ye "Sizin 
yanınızda yazılı bir şey var mı?" diye sorduklarında cevap olarak: 
"Hayır, ancak Allahsın kitabı var veya müslüman bir adama veıilen 
anlayış var, ya da şu sahifedc bulunanlar var. " demışti.^^

MüTcssir jMusî; zahir, batın, had ve matla‘ hakkında İbn 
Nakib’dcn şu yorumu nakleder: ”£’A// ilme ayetlerin anlamlarından 
açıkça ortaya çıkana "zahir", Allah Tcala'nm ayetlerinin içerdiği 
sırlardan hakikat ehline muttali kıldığı şey  ̂ "batın" dçnir. Her harfin 
bir "hadd"i/AIIah’ın ayetten amaçlamış olduğu muradının son noktası 
ve Allah'ın muradı üzçre anlamaya ulaştıracak bir matla‘ı/çıkış 
noktası vardır.

Demek oluyor ki zahir, arap dili açısından kendisinden 
anlaşılan şeydir; batın ise kelam ve hitaptan Allah'ın gözettiği 
maksadıd\x. '̂ Kur'ân'm bir zahiri bir de batmı varc///: " diyenlerin 
maksadı bu ise, doğrudur. Bunun dışında bir şey kasdcdiyorsa 
sahabenin getirdiği şeyin dışında bir şey getiriyordur Bu iddiasını 
isbatlayicı delile ihtiyaç vardır.

Dinde anlayış, kişinin, lafızların zahirine takılıp kalması 
değil, Kur’ân'i tefekküre yönelmesidir. Allah Teala böyle zahire 
takılıp kalan münafıklan şu ayetlerle yermişti.** *'Onlarm 
kalblerinde sizin korkımuz^Allah'ıhkinden fazladır. (Allah'tan çok 
sizden korkarlar.) Böyledir. Çünkü onlar, anlamayan bir topluluktur. " 
 ̂̂  "...Öu topluma ne oluyor ki hemen hiç sÖz anlamıyorlar. "

Zerkeşî, 11/154:
3 Ni.sa,4/78

^  Z/üAir^Cihad,171; Diyat,24, 31; r#>mMDjyat, 16. 
Zerkeşî, Burhâa, a.y.; KCasimi, Mehâsia, 1/51,
A l u s î , 1/7.

] l  Şalibf, Mavâdkât, Hl/287- Kasimî, Mebâsia. 1/52.
° Hasehullah, Usûl s, 27.

Haşr, 59/13.



62 /Necati KARA

Bu anlamda zahire takılıp kalmak, şenaiin maksadindan 
uzaklaşmak ve dinin hikmet tarafmı iptal etmek anlammı taşır. 
Mesala Cenab-ı Hak, "Kimdir o adam ki Allah'a güze! bir borç versin 
dc Allah da ona kat kat fazlasıyla (verdiğini) ödesin..." ayetini 
indirdiği zaman münafıklar bu ayetin zahirine takılarak: 'Allah 
fakirdir, biz zenginiz." demc|e başladılar. Halbuki Kurtubî'nın 
naklettiğine göre bu ayet nazil olunca^^Ebu’d-Dahdah: "Ya Resuîellah! 
Allah bizden borç almak mı istiyor?'̂ 6c^\. Efendimiz "evet", deyince 
o "Ya Resuîellah elini ver. "dedi. Peygamberimiz elini ona verince o 
"İçinde altıyiiz hurma olan bahçeyi Allah'a borç verdim." dedi. 

Bunun üzerine Rasulullah: ^ Ee.. öyleyse Allah buna karşılık sana 
cenneti verir." dedi. Ebu’d-Dahdah bahçeyi fakirlere tasadduk 
ederken münafıkların anladığı gibi bir manayı aklına bile getirmedi.

Hz Ömer, İbn Abbas küçük olmasına rağmen onu sahabenin 
meclislerine kabul ederdi. Abdurrahman b. Avfbir gün: "Bizim onun 
kadar çocuğumuz var, onu bizim yanımıza kabul eder misin?" dadÂ. 
Hz. Ömer onu ilminden dolayı kabul etliğini söyledi ve bu arada ona 
nas sûresini sordu. İbn Abbas da: "O, rasuJullah'ın ecelidir."do.d\. Hz, 
Ömer, "Vallahi, biz de yalnız senin bildiğini biliyoruz." âiıycrck onu 
taltif etti.

"Bu gün size dininizi tamamladım." ayeti inince herkes 
sevinirken Hz. Ömer ağlayarak şöyle demişti: "Kemalden sonra 
mutlaka noksanlık gelir." Hz. Ömer bununla Rasulullah’ın 
ecclinin yaklaştığını ima ediyordu.

"Bildiğiniz halde Allah'a eşler edinmeyin." ayetine 
baktığınız zaman Allah'a eşlerden maksat, bu ayet indiği zaman 
müşriklerin pullara ibadet etmeleri anlaşılabilir. Ancak bazı alimler, 
"Eşlerin en büyüğü, kötülüğü emreden nefs-i emmâredir. Kim ona

Ni.sa,4/78.
Hasebullah. i/süZ s. 27.

- -  Bakara, 2/245.
Al-i lıııran, 3/181,
Kurtubî, Câmt, ll/237.(3,cüz.)
Bkz.: Şalibî. Muvâfâkât, 111/287; Kashm. Mcbâsio, 1/53; HascbuHah. Usûl, s. 26. 
Maide, 5/3.
Şalibî, MavâfSkât, III/287;Kasimî, Mehâsin, 1/53.
Bakara. 2/22.
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itaat ederse Aîîsura eş koşmuş oîur. diyerek ayetteki maksadı 
kavradılar.*'̂

Allah Teala Kur*ân'da örümceği sivri sineği örnek 
verince müşrikler ayetlerin zahirine bakarak 'Vrüınceğin sivri 
sineğin Kurbân-da ne işi Kar7" derken ayetin zahirine bakmışlar ve 
ondan ne kasdedildiğine aldırış etmemişlerdi.

Arap dili özelliklerinden olup da Kur'ân'ın anlaşılması için 
gerekli ölan her şey, zahir kapsamına dahildir, ^3 Kur'ân'a isnad 
edilen bir mana a ı ^  dilinin gereklerinden değilse bu manayı 
Kur^ân'a isnad etmek caiz değildir. Böyle bir manayı Kur'ân’a isnad 
eden kimse Allah'ın kitabı hakkında bilgisizce konuşuyor, 
demek tir.̂ "̂

8.4, Km%n'm Arapça Olması
Yukarıda Kur'ân'ın dili üzerinde durmuştuk. Ancak burada 

işin bir başka yönüne dikkat çekeceğiz.
Kur’ân, lafız, mana ve kullanıldığı uslub açısından arapçadır. 

Arapçayı bütün incelikleriyle bilemiyen kimsenin Kur'ân'ı gereği gibi 
anlaması mümkün o l a m a z . P e k  çok insan, Kur'ân naslannı kendi 
akılları doğrultusunda anlamakta ve asr-ı saadet insanının ne 
anladığına bakmamaktadır. Bu, dini fesada götürür ve Şârîin 
maksadından uzaklaşılmasına sebcb olur. Kişi; umum, husus, 
mutlak, mukayyed, mücmel müşterek ve mufassal lafızları bilmelidir 
ki Kur’ân'dan hüküm çıkarma imkanına ulaşmış olsun. Bu sayılanlar, 
arap dilinin özelliğidir. Onun için Kur’ânı anlamak isteyenin 
arapçayı çok iyi.bilmesi şartı getirilmiştir.

Şatibî, Muvâfakât, III/299; Kasimt, Mchisin, 1/71; Hasebullah. Usûl, s. 26.
Ankebut. 29/41.

II Rnkara, 2/26.
^  Şatibî, Muvâ/3kâi,U\l2S^', Kaşimî, Afebisin, 1153-54.

Şatibî, Muvâfakât, KI/289; Kaj îmi, Mchâsin, 1/56.
Şatibî, Muvâfakât, III/295; Kasimî, Mehâsin, 1/67.
Şafiî, Mulıammed b. tdris, er-Risâle, (tah. Muhamtned Seyyid Geylanî), l. baskı.
Kahire, 1969. s. 31. 
ş m i, MüvâÜkât,mO.
Bkz.. Şafiî, RJsâle, s. 31-37; Taberi, Câmi\ 1/7(1.cüz ); Şâlibî, MuvâM ât, 
111/258.
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Taberr(310/922yriin dediği gibi Rasululîâh'în diü arapça 
olduğu gibi Kur’ân’ın dili de arapçadır.^^ Öyleyse Kur’ânm 
anlamlannın, arap dilinin anlamlarına uygun olması gerekir. Arap 
dili uslubunda bulunan icaz, itnab, ihtisar, tekrar, terdid, kinâye, 
sarih gibi edebî nitelikler aynen Kur’ân’da da vardır. Bu bakımdan 
Kur'ân'ı gereği gibi bilmenin yolu, arapçayı iyi bilmeden geçer. İmam 
Şafii: "Her müsJönjanw şehadet kelimesini ve Allah'ın kitabım 
okuyacak tesbib, tekbir ve benzerlerini söyleyecek kadar arapça 
bilmesi şarttır.** der. İmamın buradai istediği arapça, ibadetini 
sıhhatli bir şekilde yapmasını sağlayacak arapçadır. Kur'ân*ı anlamak 
için ise Arapça bilgisi üst seviye de olmalıdır.

Kur'ân, Allah kelamıdır. Kur'ân hakkında değerlendirme ve 
tefsir yapacak kimsenin şunu daima aklından çıkarmaması gerekir. 
Acaba bu yaptığım açıklama veya ayete dayanarak verdiğim hüküm, 
Allah'ın muradına uygun mudur, onun muradını yansıtmakta mıdır? 
Yarın Allah Teala’nm, bana **Benim hakkımda söylediğin ba şeyi 
nereden çıkardın?'* demesine hazır mıyım? Görülüyor ki delillere 
dayanmadan Kur'ân hakkında söz etmek, doğru bir ış değildir.

9. MANA vc DELÂLET AÇISINDAN KUR*ÂN 
LAFIZLARI

Kur*ân'da manası bulunamıyacak kelimenin olmadığını; fakat 
manası kolayca anlaşılan kelimte ve ayetler yanında manası pek derin 
ve hatta bir kelime etrafında bir çok mananın cemedildiği kelime ve 
ayetlerinde bulunduğu bir gerçektir.

Kur'ân, İslam Hukukunun ilk ve temel kaynağıdır. Allah, 
Kur’ân'ı her şeyin açıklayıcısı kılmıştır. "Biz o kitapta hiç bir şeyi 
eksik bırakınamtşızdır. ** ayeti her şeyin hükmünün Kur’ân’da 
olduğunu, ifade etmektedir. Ancak Kur'ân'ın hükümleri açıklayışı, 
genellikle icmalidir, tafsili değildir; küllidir, cüzî değildir.

Bkz.: Meryem, 19/97.
Fussilel. 41/3; Şuara, 26/195.
Tâberî, T İot/ ',  a.y.
Şafiî, ^ /İâM s,31 .
Bkz.; Şatibî, Muvâ/Skât, 111/318.
NahJ. 16/89.
Enam, 6/38.
Şaban, Zekiyyûddin, Usâ’I-Fıkhi'l-lslÂmî, 5. baskj, Bingazi, 1989. s. 48.
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Kur*ân gerek kelime anlamlan gerekse anlamlan ifadede 
kullanılan uslüb şekilleri konusunda araplann bildiği ve kullandığı 
dille inmiştir. Onlar dili kullamrken amm/genel bir ifade kullanırlar, 
bununla zahiri kasdedebilirler; Yine amm bir ifade kullamrlar, 
bununla bir açıdan amm, başka bir açıdan has bir mana 
kasdedebilirler. Yine amm bir ifadeden amm bir mana veya has bir 
mana kastedebilirler. Zahirden, zahir olmayan bir anlam 
çıkarabilirler. Yine kullanılan bazı sözler hal karinesi ile anlaşılır. 
İşâretler de kullamlır. Kur'ân'da gerek ifade ettiği manalarda gerekse 
kullandığı ifade şekillerinde arap diline has yukarıdaki özellikleri 
taşır. ^  Şatibi’ye göre bu konuya ilk dikkati çeken, îmam Şafıîdir.' '̂^

Kuı^ân'm hükümlerinih beyanının kiillî olduğunu söylemiştik. 
Kur*ân'daki hükümleri beyan Ilım ın d a n  şu kısımlara ayırmak 
münıkündür.

a- Kuı'ân bazı hükümleri tam açıklar, sünnet bunların 
tatbikatım verir. Mesâlâ "Sizden kim ona (ramdan hilaline) şahit 
olursa orucunu tütsün.** ayetinin^tatbiki sünnetle gerçekleş
tirilmiştir. '

b- Şeri hükümler konusunda Kur’ân, sünnete bağlıdır. Bütün 
hükümler ikisi sayesinde açüdannuştır.

Kur'ân hükümleri genelde mücmel olarak; l ^ n  de ibâre ve 
ibretle verip nihai karan sünnete bırakır. Bunlân tam olarak 
sünnet açıklar ve Kuı'ân’ın yanm bıraktığı veya işaret ettiği 
hükümleri tamamlar. Mesela Kur'ân, ibadetleri farz kılar, onlarla 
ilgili tatbikat ve tafsilatı sünnete bırakır. Bazen de Kur'ân, bazı 
suçlular hakkmdaki hadleri belirler. Benzeri bazı suçlar hakkında 
susar. Sünnet gelir, hac irle  ilgili boş bırakılmış kısımları doldurur. 
Bu konu üzerinde Özel bir bölüm açılacağından şimdilik bu kadanyla 
yetinelim.

c- Kür'ân-ı Kerim, muhteva olarak hem dünya ve hem de 
ahiretle ilgili tüm yararlann temini ve zararlann defini i^ ren  
hükümlerle doludur. Bu hükümler, ibadetler^ Keffaretler, muamelat,

^  Şafiî, Risâle, ». 32; Ş«tibî, MuvâOkit, 11/50-51; ‘Ak, Usûl, s. 137-1813. Ayetlerden 
ömekleriçinbla;ZeAeşî,AinM a^ 11/217-223.
Şaübî,A/tfKİ/|Jri<II/5l.
EbuZehn»,fiİ£A,«.81.
Bakara, 2/185.

^  Ebu Zehre,/ifaA,a.y.
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şahıs ve aile hukuku, idare edenlerle idare edilenler ve 
müslümanlarla gayr-ı müslim 1er arasındaki ilişkiler konusundadır.^^ 

d- Seyyid Kutub’un "Kur'ân sanat güzelliğini istenen vicdanî 
tesir için vasıta yapar. Dini vicdan hissine sanat güzelliği diliyle 
hitab eder. Yüksek sanat güzelliğini idrak insanı dini tesir almaya 
hazırlıyor " sözünde ifade edildiği gibi Kur’ân kendi uslubunda 
üstün ifade vasıtası olan tasviri, temsili anlatımı kullanır. ''Konunun 
iktizasına göre takdim-te'hir yapar, vasi ve fasi eden Mutlak söyler 
veya kayıtlar, soru sorar veya müshet bir cümle yapar ve bilinen 
diğer hclâğî konulara da başvurur. Mesela yerine göre icaz, itnab 
ve müsavat ifade tarzını kullanırken yerine göre de ifadede hakikat, 
mecâz, kinaye ve tariz ifade eden lafızları seçer.

Draz*ın da dediği gibi kur'ân dilinin en prjinal tarafı hangi 
alanda söz söylerse söylesin, daima üstün malzemeyi en güzel şekilde 
ve yerli yerinde kullanmasıdır.

Bununla da kalmayıp arap dili uslubuna uygun olarak bazen 
zahir, nas, müfesser, muhkem gibi manaya delâleti açık lafızlar; 
bazen hafi, mücmel, müşkil, müteşabih gibi kapalı lafızlar; bazen de 
umum ve husus ifade eden lafızlar kullanır. Aynca hükümleri bazxîn 
işaretle bâ7cn ibâreyle, bazen nasla. bazen de iktizâyla açıklar.

Biz burada meânî, beyân ve bedî' ilimlerine konu teşkil eden 
üslub sanat ve ifade tarzlarının hepsini ele almayacağız. Gerçi 
Kur’ân'ı gereği gibi anlamada bunları bilmeye ihtiyaç yoktur. Fakat 
Kur'ân nasları dinin temel ilkeleri olması açısından onları tanımak 
daha büyük önem arzctmektcdir.

Arapça lafızlar manaya delâlet açısından "açık lafızlar” ve 
"kapal! lafızlar" olmak üzere iki kısma ayrılır, Kur'ân'ın dili de 
arapça olduğuna göre onun naslarında da aynı şeyler şözkonusudur. 
Hatta beşeri hukukta da bu tür lafızlar vardır Bundan dolayıdır ki 
beşeri kanunların bile, gayelerini, muğlak ifadelerini, ibare ve yeni 
terimlerini açıklar mahiyyette ek kanunlar yapılmakla ve açıklamalar 
getirilmektedir.

^ * Ebu Zehra, Fti/A, s. 83-89.
Kutub, Seyyıd, Kur'ua'da Ebtfdî Tasvir, (lerc. Süleyman Ateş), Ankara, 1969, s. 
219.

53 Kutup, Kur'ıuı Tasviri, 131.
Draz, Ncbe\ s. 84.
Ebu Zehra. Ftktb, s. 104.
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Kur'ân naslarında da tefsire ihliyacı olan lafız çeşitliliği 
nıcvcullur. Bu yüzden Kur’ân lafızlarını; konulduğu manaları ve 
kullanıldığı manaları; ayrıca manaya delâlet şekillerini ineelemek 
gerekmektedir. Şimdi Kur'ân'ın anlaşılmasında okuyucularımıza ışık 
tutacağına inandığımız bu konuları inceleyelim.

9J.KONULDUĞUMANA AÇISINDAN 
KUR'ÂN LAFIZLARI

Kur’ân lafızları, konulduğu mana itibariyle ‘amm, has ve 
777ü>tcrt'/:kısırhlarına ayrılır. Bunları tek tek inceleyelim.

9.L1. Âtnm
Amm, tek bir yaz' iîc, sayı vc keyfiyet itibariyle belli bir 

miktarla sımrlandmnaksızm mananın içine giren bütün fertlere ̂ m il 
plan ve onlart içeren sözdür.

Amm, ister lafız isterse mana itibariyle olsun, çokluk ifade 
eden kelimelerdir. Lafız açısından anım plan kelimeye 
"rical/adamlar" veya "zcydûn/zcydlcr'* kelimelerini; mana açısından 
amm'â örnek de "men” ve "mâ” ism-i mevsullerini verebiliriz.^^

9,1.1.1. Anim Lafızlar
Mana bakımından çokluk ifade eden amm lafımdan alimler 

şöyle sıralarlar:**^
1- "Her, hep ve bütün'* manasına gelen ”köll” wg ĉemî*" 

keli meleri. "KüIIümri'in bima kesebe mhîn/Herkes kendi kazandığına

Bkz.: eş-Şâşî, Ahmed b Muhammed. Usûlu’ş-Şâşî, Beyrut^ 1982, s. 17; ed>Debûsî, 
Abdullah b. f)mer, T&kvîmu'l-lîdine, (Sülcynıaniye Küt., I^Ic|i. No: 690). vric s.46 
a;47.b Sarahsî. Ahıned b. Kbi Sehl. Üsûlu's-‘SanJtsî, (tah: Kbu'l-Vefa el-Afganî), 
Kahraman Yav«nlan. İstanbul. 1984.1/125; et-'I'aAazanî, 3a‘duddin. Şerhu't-Tclvîh
*ah’t>Tavdîh, Heynıt. 1957, 132: Kdip Salih. .Mühammed. Tcfsîru’a-Nuşûs fi'l- 
FtkhVI-İstâml .1. ba.skı. ys.. 19X4. II 9.
Pcr/dcvî, Ali b. Muhanuned, Usûiü Peadevt, (Keşfiı'l-Esrarl'a biriikte), 2.baiikı, 
Beyrut, 19<M, 1/96
Amidî, İhkâm. 1/414-5; Abdula/lz Buhâri,, Alauddin, Kcşfu'l-F.srâr ‘an Usûli 
t'ahru%fsiâm Pey.dcvt, (\'i\. Muhanınıed Mu'tasım Billah) 2. baskı, Beyrut, 1994, 
1/96-97; SuyCUî. İtkân, 11/681-2; Kbu'l-Hckâ. Külliyât, 600; Mallâf, Abduİvelılıab, 
hmu Usûi'i-hkh, 1. baskı, İstanbul. 1984, s. 215-6.
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bağhdır." "Halûka î&küıh ma fı'I-ardi cçmi*an/Yeryûzünde ne 
varsa hepsini sîzin için yarattı.

2- 'W" takısı alan cins isimler. '̂ eUAfütaJJakâtü/bütün 
boşanmış kadınlar"

3- İsm-i MevsuHer. "ellezine ye^kvJİhıe'r-riba/biitiin faiz 
yiyenîerP-

4-îzafcile marifelik/bcliflilik kazanan isimler. ”fı evJâdiküın/ 
bütün evlatlarmızhakkında.,.

5- Ncfy/olumsuzluk cdatınıdaiı şonra gelen nekra/belirsiz 
isimler. "Vclâ tusalli ‘alâ ehadinıninhüırı/Ve onlardan ölen herhangi 
birine asla namaz kılma.

6- Şartlan sonra gelen nekra kelimeler. ”Ve in abadün mine'l- 
müşrikfne 'stecârcke/Müşriklcrdcn biri sana sığınırsa...

7- "el" ile marife olmuş müfred isimler. \̂ hallaUahu"l-bey*a 
ve harcme'r''riba/Allah, bütün altş-verişlen helal, her türlü faizi de 
haram kılmıştır.

8- Şart isimleri, ’̂ men ya'mci sûcn yücze bihi/Kİın kötülük 
yaparsa cezasını çeker.

9- Umumî bir sıfatla sıfatlanmış nekra kelimeler. ’‘Veİe 
*abdün möminun /  İnanan her bir kÖle'* ̂ ^, "Kavhin ma *rûfiın/Her 
güzel söz...

10- Soru isimleri. "Vt* mİnhüm mert yestemiü" ileyk/ 
Onlardan kim sana kulak veriyor.

Yukarıda verdiğimi/ kelimeler kendilerini tahsis eden bir 
durum söz konusu olmadıkça umum ifade ederler. Buna göre amm 
ayetler, tahisis edilenler veya edilemeyenler diye ikiye ayrılırlar:^^

Tur, 52/21. 
Bakara, 2/29. 
liakara, 2/228. 
»akara, 2/275. 
Nisa, 4/11. 
TcVbe,9/84. 
l'evbe, 9/6. 
»«kara, 2/27.5. 
Nisa, 4/123. 
Bakara, 2/221. 
»akara, 2/263. 
Knam, 6/25.
Şaşı, fyVöA s. 20.
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9.1.1.2. Tahsis Edilcmiycn Ayetler.
Böyle umum üzere kalan aycllcr, azdır. ”Hcr diri şeyi sudan 

yarattık.” ”Yerde yürüyen her bir canlının rızkı Allah'ın 
üzerinedir. ’*Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiği zaman 
artık bir saat geri kalmazlar, öne de geçmezler. ayetleri bu 
kabildendir.

Zerkeşî(796/1393) de Ebu Ali eş-Şâşî(344/955) gibi amm 
ayeüeri iki kısma ayırır ve tahsis edilemeyen ayetler için şu örnekleri 
verir:^^ ''Allah, her şeyi bilir. '* "Allah, insanlara hiç zulmet
mez. , "Rabbin, kimseye zulmetmez. " "Allah, sizi topraktan, 
sonra nutfeden yarattı. , "A Hah yeri size yerleşme yeri yaptı." 
gibi.

9.1. /, J .- Tahsis Edilebilen Amm Ayetler:
Bü tür ayetler, Kur’ân'da çoktur. Bunlara bir kaç örriek 

verelim. "Boşanmış kadınlar üç kur'/(âdet veya temizlik sûresi 
bekleyip) kendilerini gözetlerler. " ayetinin hükmü, "Kocalan da bu 
arada barışmak isterlerse onları geri almaya daha çok hak 
sahibidirler cümleleriyle tahsis edilmiştir.

"Ölü eti size haram kılındı." ayeti, "Allah'ın size 
öğrettiğinden öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için 
tuttuklarını yiyin ve üzerine Allah'ın adını anın. " ayetiyle tahsis 
edilmiştir^^’

Bu tür ayetler, hadislerde de tahsis edilir Ancak onlara 
daha sonra sünnet bahsinde değineceğiz.

Suphi Salih, AfcAâA», s. 306.
!V,biya.21/30.
Hud. 11/6.
Yunus, 10/49.

ZJ Zerkcşî,//ı/rAân.II/217.
Maide,5/97.
Yunus, 10/44.
Kcht: 18/49.
Ftttır,35/H.
Oanr,40/64.
Zericeşî, Burhân, 1/221.
Bakara. 2/228.
Maidc, 5/.3 
Maidc, ,̂ /4.

^  Fala bilgi için bkz.: Zerkeşî. Burhân, 11/220-223. Suyutî, İtkin. 11/684-690. 
(>nıek iv'in bkz Anıidî,/M i/n, 1/418-420.
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9.1,2, Has
Hass, bir tek manayı ifade etmek üzere konmuş ve tek ferde 

delâlet eden lafısûir. Bu, isler ‘'hayvan** ı^zcüğü gibi cins; isler 
"insan" lafzı gibi tür, islerse "Ömer" ismi gibi /at ifade etsin, 
değişmez.^*

Has’m delâleti, katidir. Tahsis, kilabla sabil olmuşsa onunla 
amel vacip olur. Haber-i vahid'de de tahsis söz kpnüsu ise kitapla 
sünnetin arası cçnı‘edilmcye çahşılır. Cemedilmezse, kitapla amel 
edilir, haber terkedilir.^^

Mesela ''Namuslu kadmlara (zina suçu) atıp da sonra (bu 
suçlamalarını ishat için) dört şahİt getiremeyenlere seksen deyek 
vurun ve artık onlann şahitliğini kahu! etmeyin../' ayetindeki 
"seksen'* sayısınını delâİeli katidir. Beyan yoluyla bu sayı 
düşürülemcz. ’'Ruku‘ ve secde ediniz." ayetindeki ”ruku" ve 
"sucûd" kelimelerinin deiâieli de katidir. Başka mânaya 
hamledilemezlcr.

Yalnız bir hususu belirtmek gerekir ki bazen "has"la “has" 
bazen de "has"la "amnı" kasdedilir. Mesela, ”0  gün bazı yüzler 
ağarır, bazı yüzler kararır Yüzleri kararanlara:" İnanmanızdan sonra 
inkar ettiniz ha! Öyleyse inkar etmenize karşılık tadm azabı!" "O 
gün cehennem ateşinde bulunanların üzeri ısıtıJı(p pullanı)r; bunlarla 
onların ahnlan, yanlan ve sırtları dağlanır: 'İşte nefisleriniz için 
yığdıklerınız! Yığdıklarınızı tadm. (denir). "Ey elçi, Rabbmden 
sana indirileni duyur, eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini 
yapmamış olursun... ayetlerinde has mana kasdcdilmişlir.

"Has"la amm manası kasdediien ayetlere de şunları örnek 
verebiliriz: "Eypeygamebr! Eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana 
helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun?"^ ayetinde.

Debûsî, rairvını, vkr. 46b; Pc/,devî, 1/88-92; Serahsî, f/51//, 1/124-125.
I I  Şâşî, l7;Serahsû//vü/, 1/128.

Nıır,24/4.
Hac, 22/77.

^  Al-i Inıran. 3/106; 
lovbe, 9/3.S.
Maidc,5/67.

^  /ork^'şî, DurhâfL 11/217-218; Başka örnekler içinbkz.: Duhan. 44/49; Ahzab, 33/37. 
Talıriın. 66/1.
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hitap Rasulullâh'adır. Ancak hüküm, talaka malik olan herkese 
şamildir.

Kur'âırda buna dair örnekler, çoktur. ^

9.1,2.1. Has'm Çeşitleri
Bulunduğu durum ve nitelik itibariyle has; mutlak, mukayyed, 

emir ve nehıy çeşitlerine aynlır. Lafız, bazen mutlak olarak gelir ve 
bütün fertlerine şamil olur; bazen sıfat ve şartlan bir kayUla 
kayıtlanır, bazen de emir ve nehiy kipleriyle gdir. ^  Şimdi bunları 
tek tek ele alalım.

9J.2. LÎ. Mutlak
Mutlak, şarty istisna, sayı ve sıfattan soyutlanmış olup 

kelamın mahiyetine veya bütün fertlerine şamil olan
Mutlak ile amm arasındaki fark şudur; Amm, belli bir 

miktarla sınırlandırmaksızın lafzın fertlerinin tümüne şamii olan 
kclimcĞiT M u tl^ , ise bütün fertlere değil de ya yaygın olan bir 
ferde veya fertlerin emsine daha açık mahiyete delâlet eden lafza 
denir.

"Kan, leş, domuz eti size haram kıhndj... '̂ ^̂  ayetinde "kan” 
kelimesi, mutlak olarak kullanılmış ve akıtılan akıtılmayan tüm 
kanlara şamil kılınmıştır. Şu veya bu kan diye bir kayıt yapılmadığı 
ortadadır.

Mutlak’a bir başka örnek olarak şu ayeti verebiliriz: 
"Kadınlarına zihar edip sonra söylediklerinden dönenler karılarıyla 
temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavuştursunlar" 
ayetinde geçen "rakabe" kelimesi, köle edinilmiş kimsenin zatıdır.

^  Zcrkeşî, Burhân. 11/218.
^  I3kz.: Alwab, 33/5: Nisa. 4/)02; Sebe. 34/51; Bakara, 2/25; İnsan, 76/20.

Suphi Salih. Mebâhis, s. 307; ‘Ak, Usûl, s. 405.
Ebu’l-Bekfl. Külliyât, s. 848,
el-Bacî. Kbu'l-Velîd Süleyman, thkâmu't-FUsûI R  AbkâmVJ-Usûî, (tah. 
Amtidullah Mııhanunecl el-Cebburi), I baskı, Beyrut, 1989, s. 48; Tatlazani, Şcrbu 
Tclvîh, 1/34; Sıivulî, lücân, (1/736.

Î Edip Salih. TcA//; n /ll.
Mâidc. 5/3103
Mücadele, 53/3.
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Bu kelime, kölenin müslümanına, kafirine, erkeğine, dişisine, 
büyüğüne ve küçüğüne şamil olduğu için mutlak bir lafızdır.

9.1.2.1.2. Mukayyed

Mukayycd, bir sıfat veya lafzı bir kayıtla umumdan çıkarılmış 
bas bir lafi2Ûir Mesela, "mısırlı müslüman”, "olgpn adam”, "beyaz 
kuş" gibi.

''Dc ki: "Bana vabyolunandan (bu haram dediklerinizi^ yiyen 
kimse için haram edilmiş bir şey bulamıyorum. Ancak leş, yahut 
akıtılmış kan yahut domuz eti pistir," ayetinde, geçen "dem/kan", 
mesfuhen/akitilmış" laİzı ile tahsis edilmiştir. Bu ayet, Maide 
sûresinde geçen ve haram kılınan "kan"ı tahsis etmektedir. Buna 
göre haram edilen kan, akıtılmış kandır. Kesilmiş hayvanın etine 
bulaşmış kanın haram olacağı hükmü ortaya çıkar.

Her iki ayette de konu, "kan", hüküm ise "onun haram 
küınışı'^ıt, O halde Maide sûresindeki mutlak olarak ifade edilen 
"kan". Enam sûresindeki "akıtılmış kan"a hamledilmiştir.

Bir başka Omek de şu ayeti verebiliriz: "Yalnışhkla bir 
mümini Öldüren kimsenin mümin bir köle azad etmesi ve ölenin 
ailesine bir diyet vermesi gerekir/' ayetinde geçen
"rakabe/kölc", kelimesi, laM bir kayıt olan "mümin" sıfatı ile 
ka^tlanmıştır. Şu kadar var ki bu mukayyed kelime, müslüman ve 
kafir olma açısından mukayyed; erkek veya dişi olan açısından da 
mutlaktır. O halde hataen a ^ m  öldürenden müslüman olmak şartıyla 
erkek veya dişi bir rakabe azad edilmesi istenmektedir.

Mutlakla mukayyed iki ayn hüküm için iki nasta geldiği 
zaman biri diğerine hamledilemez. Zira hüküm birse de sebcbler

103 jEbu i,Beka, KĞUtyit, s. 482
106 g 40^. g 227.
■I m^6/l45.

Mai*^5/3.
J*" Zerkeşî, Burbâa, 11/16; Hallâf, tUm, s. 228, ‘Ak, Usûl, a.y.

J J Nisa, 4/92.
" 2  ‘Ak, Usûl, %. 406.
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ayndır. Mesela zıhar kelfareti ile alakalı ayette "Hammlanna zıbar 
edip dç sonra sözlerinden dönenlerin kanlarıyla temas etmeden önce 
bir köleyi hürriyete kavuşturmalan,.,'* buyrulur. Yukarıda 
mealini vermiş olduğumuz hataen adam öldürmenin kciTaretini 
bildiren nisa sûresindeki ayette hataen adam öldürmenin bir 
müslüman köle azad etmesi emredilmektedir. Bazılan iki ayn ayetin 
hükmünü ayrı ayrı uygulamanın gerektiğini ileri sürerek zıhar 
keiTareti için müslüman olmayan bir kölenin hataen adam öldüren 
için de mümin bir kölenin azad edilmesini şart koşarlar. ^

9,1.2.1.3, Emir
Emir, lügatta birinin diğerine "yap" demesidir. O, has 

çeşitlerindcndir. Emredilen veya kendisinden haber verilen bir işin 
istenmesine d e n i r . E m i r ,  bazen "Namaz k ıU n ız . ' 'gibi emir 
kipiyle; bazen *'ve'Uyaddawafû/tavaf etsinler." gibi başına emir 
lanı'ı getirilmiş muzari sığası ile; bazen de '̂ anneler çocuklarmı 
emzirsinler.'* gibi talep maksadıyla kullanılan inşai cümle ile 
olur *20

9.1.2.1.3.1. Emr'in Kullanılış Maksatları 
a-Vucûb. Yukarıda verdiğimiz ayetler buna örnektir. 
b-İbâhe. **Temiz şeylerden yiyiniz gibi. 
c-İrşad. **Ey iman edenler! belirli bir süreye kadar birbirinize 

borç verdiğiniz zaman onu yazın. "
d-İmtinân/minnet etme. ""Allah'ın sizirızıklandırdığı şeylerden

yiyin.
e- İkrâm. '"Oraya esenlikle güven içinde girin. "

Mücadele, 58/3.
J  Hallâi; ilim , s.229; ‘Ak, Usûl s. 407.

Şkşi,U sû/,s.U 6.
°  Haüâf, y//OT, s. 230.

' '  Bakara, 2/43.
• ” Hac, 22/29.
* Bakara,  2/223.

‘Ak, Usûl, s. 408.
Müminua 23/282.

*22 Bakara, 2/282>
•23 Nahi, 16/114.
>24 Hıcr, V5/46.
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f- îlibar/ibrct. "//er birinin meyvesine bakın: meyve verirken 
ve ölgunlaşüğı zsunan. Şiipheaiî  bu size gönderilenlerde inananiar 
töpluııiu için elbette çok ibretler vârdtr.'*

g- Tasbır/sabrctmcsini isteme. "Bırak onlan, kendilerine 
söylenen günlerine ka vuşuncaya dalsın, oynasınlar. " '

h-* İhbar. **Azgülsün, çok ağlasmlkr, ayeli. çok ağlayıp az 
gülcccklcr. manasınadır.

ı-Ta‘cİ7./sikıştırma. Eğer kulumuz (Muhammcd)’c indirdiği
mizden şüphe içinde iseniz, haydi onun gibi bir süre g e l i r i n . " ^̂ 8

i-Tehdîd. ^'Dilediğiniziyapın." 
j-TcfVîd/havale elme. ^Yapacağını yap. " 
k-Yalanlama. "Delilinizigetirin.
1- Dua. ''Onlardan sonra gelenler derler ki:"Rabbiıniz bizi ve 

bizden önce inanan kardeşlennizı bağışla, kalblerimizde inananlara
karşı kin bırakma . " ̂

Emirde kârine bulunmazsa vücûb için olur.

9J.2.L4. Nchy
Nehy, de has çeşitlerindendir Ancak ö, haram konusunda 

has'tır. Nitekim vücûblarda da emir, has’lir. Nchy, lügatte yasaklama 
anlamına gehnektedir.^^'* İstılahta ise. fiili terketme talebine delâlet 
eden iwdür.*^^

Nehıy, genelde iki kısma ayrılır:
a-Htssi işlerden dolayı yasaklama. Zina, şarap içme, yalan 

söyleme ve zulüm gibi.

Enam, 6/99.
I ;” /-uhruf, 43/83.
W  Tevbe, 9/82.

Bakara, 2/2.1.
Fussilel, 41-41 
Taha, 20/72.
B akara,2/ni 
liaşr. 59/10.
Abdula/i/ Buhari. Keşf, 1/254-255; IJdch, Teşrî' s. 201; ‘Ak. Usût, s. 408-9; 
Hallân / / ^  s. 236-31.
Abduİa/İ/ Buhan, Ke^fu^Esrâr, 1/523.

' Ak, Usûl, s. 409.
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b-Şcr*! tâsarnıllardan dolayı yasaklama. Bayram gününde 
oruç tutmak, kerahet vakitlerinde namaz kılmak ve para ile para 
satmak gibi.'^^

9.1.2.1. 4J. Yasaklama Çeşitleri.
1- Yasaklama isteği, "yapma" kipiyle olur. Bu meşhur olan 

yasaklama kipidir. Haksız yere Allah'm yasakladığı çana 
kıymayın,’* ''Yetimin malına yaklüşmayın," ayetlerindeki 
yasaklama buna örnektir.

2- İşten el çekme isteğini gösteren emir sığasıyla olur. Cuma 
namazına koşan hakkında Allah T\;ala'nın koyduğu yasağa delâlet 
eden "Ahş-Verişi bırakın.” tarzındaki emir kipinde Olduğu gibi-

3- Yasaklama mastarından türetilmiş fiille olur. ''Allah Teala, 
çirkin işleri fenalık ve azgınlığı yasaklar. ayetinde olduğu gibi.

4- Hclalîığın kaldırılması ve yasaklamayı koyma yollarından 
biriyle yasaklamada kullanılan ihbârî cümlelerle olur "Anneleriniz 
vc kızlarınız size haram kılındı." "OnIar(kadınlar)a 
verdiklerinizden bir şey alınanız heial değildir. " ayetleri buna 
örnektir.

9.1.2.1.4.1. Yasağın Kullanılış Maksatlan
1-Yukarıdaki ayetlerde olduğu gibi haram kılma.
2- Mekruh olduğunu belirleme. Mesela. **Ey iman edenler! 

Allahsın size helal kıldığı güzel ve teiniz şeyleri haram etmeyin. " ̂  
ayetinde belirtildiği gibi bazı helâl yiyecekleri ve helal işleri kendine 
yasaklayanlara bu durum caiz görülmemiştir;^'*^ yani mekruhtur.

Şâ^î, Usûl s. 165; Pezdevî, Usul, s. 524-27; Amidî, İhkâm, I/.167. 
\ l l  Enaıiuö/lŞl. 
m  Enam, 5/152.

Cuma, 62/9.
Nahi, 16/90.
Nisa, 4/2.1.
Bakara, 2/229.
Ajuidî, İhkâm, 1/406; Abdulaaz Buhârî. 1/524.
Maide;5/87.

' Bk7.: Kurlubt, C f f /» /111/260-62.(1 .cüz.)
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3- İrşad anlanu taşıyan yasak. ”Ey inananlar, açıklandığı 
zaman hoşmuza gitmeyen şeyleri sormayın.” ayetinde ifade 
edildiği gibi.

4-Sonucu açıklayan yasak. '̂Allah'ı zalimlerin yaptığından 
ğaW sanma. ayeti buna örnektir

Dua anlamında olan yasak. ’Ty Rabbimiz gücümüzün 
yetmediği şeyi bize yükleme. " gibi,

6-Ümitsizliği ifade eden yasak; ''Ey kâfirler bu gün özür 
dilemeyin**̂ "̂̂

7-Tahkir ifade eden yasak: "Onlardan bazı zümrelere 
kendilerini denemek için yerdiğimiz dünya hayatının süsüne 
gözlerini dikme " *

Görüldüğü gibi Kur’ân'da tek manayı ifade etmek üzere 
konulmuş has lafızlar; mutlak, mukayyed, emir ve nehiy tarzında 
gelirler. Kur’ân’ı tefsir eden bir şahsın delil bulmadıkça kendi 
görüşüyle rtıutlakı takyîd edemediği gibi onu ıtlakı üzere bırakamaz.

T^yîd, emir ye nehiy konusunda da böyledir.*^^
O halde müfessir, bu has çeşitlerini ve onlardan murad edilen 

manaları bilmesi, onlarla hüküm vereccği zaman delillerini 
araştırması ve onlardaki maksadı ilahiyeyi delillerle çok iyi tesbit 
etmesi gerekir. Aksi halde büyük hata etmiş olur.

Mesela Kur’ân ve sünnette sözü edilen yasakların 
anlaşılmasında bu yasaklardan maksadın ne olduğunu gösteren 
scbcblerin bulunmaması durumunda, haramlık manasının esas 
alınması lazımdır. Çünkü nehy, yasaklanan işin terkedilmesinin 
kesin tarzda istenildiğini göstermek için konmuş bir kiptir.

Kur'ân nassıyla yapılması emredilen bir şeyin yapılması 
vaciptir. Ancak vücûbuna delil varsa öyledir, Kur'ân'daki emirler 
nedb, ibâhe, irşad vş,'ye delâlet ediyorsa bunlan vücûb anlamında 
anlamak caiz değildir.

Y i  Maide, 5/101.
İbrahim, 14/42.
Bakara, 2/286.
Tahritn 66/7.
Tahâ 20/131.

Burbân, W\5.
Bilgi ivin bkz.; ‘Ak, t/sûl, s.411-12. 

”  ‘A k,/A J/, s. 414-15.
"Ak, Usûl, 6. 414
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9.1.3. Müşterek
Arap dili, uslubu konusunda incclcme yapıldığı zaman görülür 

ki bir çok eşyaya tek isim vcrilmişlir. Mesela "ayn" kelimesi, göz, 
altın, terazinin gözü, su kaynağı anlamlannda kullanılir. Bu tür 
kelimelere müşterek lafızlar adı verilir.

Buna göre müşterek, iki veya daha çok mana için konulan 
şeyûİT, Bir başka ifâde ile muhtelif anlamlardan bir anlama 
ihtimali olan laftzdAt, Kadının adet dönemini ifade ettiği gibi iki 
adet arasındaki temizlik dönemi anlamına da gelen "el-kur'”; köle ve 
efendi anlamında kullanılan "mevlâ"; gece ve sabah manasını ifade 
eden "es-sarîm"; cariye ve gemi manasındaki "el-câriyc"; oilaya 
çıkmak ve gizli olmak anlamına gelen "el-îhfâ"* susuzluk veya suya 
kanmak anlamını ifade eden "cn-nehl"- ayrılma, ortaya çıkma ve 
uzaklaşmayı ifade eden "bânc"* kelimeleri buna örnektir.**^*

Kur*ân naslanna bakıldığı zaman onlarda da müşterek 
lafızların bulunduğuna, müfessir ve fakihier arasında bu lafızların 
ihtilaflara sebeb olduğuna şahit olunmaktadır. Mesela, Ebu 
Hanıfe( 150/767): "Birisi hanımına "Sen bana annem gibisin." dese 
zihar yapmış olmaz. Zira bu şöz hem "İyilik”, hem de "haramlık”' 
yönüne çekilebilen müşterek bir lafızdır. Haramlık yönü, ancak 
niyetle tesbit edilir.” diyerek ”misl" kelimesine bir tek anlam 
yüklenemiyeceğine dikkat çeker, Ebu Ali eş-Şâşî(344/955) buradan 
hareketle "misi" kelimesinin hem şekle/sûrete hem de manaya 
hamledilcbileceğirii ileri sürer.  ̂ Görüldüğü gibi müşterek konusu 
Kur'ân’da önemli bir konudur.

9.1.3.1. MQ$tcrck'in Ortaya Çtkış Sebebi
Bilindiği gibi Kur'ân arap dilinde nazil oldu. Arapça arap 

kabileleri arasında değişik lehçelerle konuşuluyordu. Bir kabile bir 
kelimeyi bir anlamda; diğer kabile aynı lafzı başka bir manada;

 ̂ Dcbusî, Takvtm, vık. 46 b- 47 a , Pezdcvî, Usûl, 1/104; Tafta/anî, Şeriiu Tcivtb,

Şâşî, Usûl, s. 36; Taflazanî, Şerhu Telvîb, a.y.
Pezdevî, Usûl, 1/103.

I II Şâşî, Usûl, a.y.; Pezdevî, UsûJ, 1/104-5; Abdulaziz Buhârî. Keşf, I /l05. 
ı l ı  Şk^i,Usû/,s.39.

Bkz.: Abdulaziz BuAHfî, Keşf, I/I06-112; Scrahsî, Usûl, 1/127; Ilallâf, İlim, s. 
210-I.l;‘Ak, Usûl, s. 393-94.
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üçüncü bir kabilede daha değişik bir anlamda kullanmıştır. Böylece 
bu lafız sonraki nesillere her üç manada kullanılarak intikal etmiştir.

Bazen bir lafız iki anlam arasında ortak bir mana için konmuş 
olabilir. Böylece o kelime, iki manadan her biri için elverişli olur. 
Zamanla insanlar, bu ortak manayı unutur ve kelimeyi müşterek lafız 
diye takdir ederler, "el-kur" kelimesi, belirli bir durumla ilgili zaman 
dilimi için kullanılmıştır. Mesela sıtma nöbeti için "kur" dendiği gibi 
kadının temizlik ve hayız devreleri için de "kur" denmiştir. Böylece 
bu kelimenin iki ayrı anlama geldiği kanaati doğmuştur.

Bazert de bir kelime, tek mana için konmuş olur; sonra aynı 
kelime bir tür alaka kurularak mecâz yoluyla başka bir manada 
kullianılır. Bu mecazî mana çok yaygınlaşınca dâ hakikî mana gibi 
değerlendirilir.

Bir kelimedeki farklı anlamlar, şuradan ileri gelmiş de 
olabilir; Bîr kelime asıl manadan şerî ve ıstılahî manaya nakledilince 
değişik anlam kâzanır.Bu farklılık daha sonra iki ayrı mana gibi 
nakledilerek kelime lügat ve ıstılah manalarındaki müşterek 
statüsüne sokulmuş olur.

9.1.3.2. Mûştcrck'le İlgili Hükümler
Cümlede müşterek bir lafız varid olunca müfessir veya fakih, 

lafızdaki kapalılığı gidermeye çalışır ki lafzın ifade ettiği anlamla 
amel etmek mümkün olabilsin, yalnız müşterek laf/ın manalarından 
birinin tercih edilebilmesi için ortada bazı sebcblerin bulunması 
gerekir.

Kur'ân naslarında bulunan müşterek lafızların çoğunda ıstılah 
manalarına itibar edilerek lügat manaları terk edilir Mesala 
salat/namaz, zekat, sıyam/oruç. hac kelimelerinde şeri manaya itibar 
cdllmişlir. Ama istisnalan da mevcuttur. Mesala "Allah ve melekleri 
peygambere salat ctmektc(omın şerefim’ gözetmeye şamm 
yüceltmeye özen göstennekte)dir. Ey inananlar, siz de ona salat 
edin." ayetinde geçen "salal" kelimesi müşterek bir lafızdır. İki 
anlamda kullanılmıştır. Salat, Allah hakkında kullanılınca, rahmet;

Hallâf,///m,s.212, 
Ah/jah. .13/36.
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melekler hakkında kullanılınca dua ve istiğfar anlamını verir. Bu 
mana kelimenin hakiki manası değil mecâzi manasıdır.

"Sccde" kelimesi de insanlar için anlı yere koymak anlamını 
taşırken hayvanlar ve cemadat için ise; boyun eğmek ve ram olmak 
manaşındadır,

Salat, lügatte dua manasına gelir. Demek oluyor ki bu tür 
kelimelerde yerine göre ıstılah, yerine göre de lügat manasına itibar 
edilir. Ancak bu rasigcie değil de bir sebeb ve delile dayanılarak; 
ictihad yoluyla tesbit edilir.

Müşterek lafız, secde ve salat gibi müştak kelimelerde 
olduğu gibi harflerde de olabilir Mesela '*Vg innehü le fısk" 
ayetindeki "vav^m hem isti'naf. hem de hal anlamına kullanılmış 
olabileceği ileri sürülmüştür. İsti'naf için olursa ayetteki 'Allah'ın 
ismi üzerine zikredilmemiş şeyi yemeyin..." yasağı, üzerine 
besmele çekilmemiş hayvandUın dolayıdır. Şayet "vav" haliyye 
olursa; bu durumda yasak Allah'tan başkasının ismi zikredilerek 
kesilen hayvan hakkındadır

Görülüyor ki Kur*ân naslarında gelip, çeşitli anlamlan içeren 
müşterek bir lafızda murad edilen niana^ Allah Teala tarafından 
açıklanmamışsa onu anlayabilmek için ya başka naslara ya da diğer 
şer‘î kurallara dayanılarak ictihadla açıklanması vaciptir. Nasdaki 
müşterek bir lafı/dan birden fa/la mana kasdetmek, sahih değildir. 
Onu teke indirmek gerekir. Zira müşterek lafız ilk konulurken tek 
anlam için konulur. Fakat sonra iki veya daha fazla anlamlarda 
döndürülür.

Konulduğu mana bakımından Kur'ân lafızlarına getirdiğimiz 
bu kısa açıklamadan sonra onlari, kullanıldığı mana açısından 
incelemeye geçebiliriz.

Abdula/tz Buhâri, I / l l l .
Y i  Abdula/iz Huhârî, Kcşf, 1/110. Karş.: Hac,22/18.

Ilallâf. İlim, s. 211;.Ak, Usul. .1%.
J Bkz.; Hac. 22/1«: Rad, 1.3/15; I>ehr. 76/26.

Alviib. 33 W).
Abdula/i/ liuhâri, KcşC I/) 10-1.
Enam, 6/121.
Enam. 6/121.
Ak, Usûl, s. 396-97, Karş.: Hallâf, tlim ,2n , 
Hallâf,///m, 214.
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9.2. KULLANİLDİĞİ MANA BAKİMİNDAN 
KUR'ÂN LAFİZLARÎ

Konulduğu manada kullanılıp kullanılmaması açısından lafız, 
dört kısma aynUr:

1-Hakîkat
2-Mccâz
3-Sarih
4-Kinâye

9.2.1. flakîkat
Hakikat, "hak" kökünden alınmıştır. Lüdatte bİr şeyin, 

gerçek, doğru ve sabit olması anlamına gelir. "Andoîsun onlann 
çoğuna söz bak oldu." ayetinde bu anlamda kullanılmıştır. 
Iştılahta ise konulduğu manada kullanılan lafız demektir. 
Hakikat, ayrıca 'koniısu içerisinde kalan her söz** şeklinde 
tanımlanır.

Hakikat, İuğayî» şerl ve örfî olmak üzere üç lasma aynlır:
a-Luğavî hakikat: Dilde hangi anlamda konulmuşsa o 

manada kullamlan lafızdır, "insan" gibi.
b-Şer’î hakikat; Şâıfin koyduğu ve onun kasdettiği manada 

kullanılan lâfızdır. Mesela, ibadette kullanılan "salat/namaz" 
gibi.i7«

c-örfi hakikat: Örfte kendisiyle hangi mana kastediliyorsa o 
anlamda kullanılan lafızdır. Bu lafız, ister amme tarafından, isterse 
hususi bir sınıf taraündan konulmuş olsun, değişmez. Mesela halk, 
dört ayaklılara "dabbc" der, sınıflara gelince onların herbiri 
kcndUerine göre anlam yükleyerek ıstılahlar koymuşlardır. Mesala 
"cevher" ve "araz" kclamcılara; " rc r, nasb, ve cer" nahivcilere ait 
örfî lafızlardır.

Yasin, 36/7.
^  Ebu'l-Bekâ, Külliyât, s.390.

Şâşî, Usûl, s. 42; Pezdovî. Usûl, 1/15; Serahsî, Usûl, 1/170.
Bâcî, fbkâm, ş. 49; Zerkeşî, 11/254; Suyûtî, İtkin, 11/753.

jZo Abdulaziz Buhân, I/l 59-60.
Abdulaziz Buhâri, Keş^ 1/160; Ak, Usûl, s, 28Ö.

'  Abdulaziz Bubârî, Keşf, I/l 60; Ak, Usûl, s. 281.
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Istılâhî anlam İm ber ihti$as erbabı(uzmâBl$f) arastndû 
karşiltkU konuşulanl^n ıstüâb haline geldiği şe y ^ }^  İstılah ise, 
ilim ve sanatlarından birini anlatan terim demdctir. Başka bir 
deyimle istenilen şeyi anlatabilmek için bir ş^ i, lugavî manasından 
bir başka anlama çıkarmaktır. ” ^

, Kur'âıi'ın büyük bir kısmını hakikî manada kullanılan lafızlar 
teşkil etmektedir Bir.tek lafızda aynı anda hem hakikat hem 
mecaz mana kasdedilemez.

9.2.2. Mccâz
Kur'ân'da mecâz'ın bulunup bulunmadığı ihtilaf konusu 

olmuşsa da aileriii çoğunluğu» bulunduğu görüşünü benimsemiştir. 
Zahiriler, $afıî me;^ebinden İbn Kass Ebu*l-Abbas Ahmed b. Ahmed 
Taberî(335/946), Malikilerden Ciiveyz Mindâz(400/1009) Davud 
ez-Zâhirî(456/lÖ63)ve Ebu Müslim Muhammed b. Bahr el- 
Isbchânî(370/980) gİbi alimler ise Kur*ân*da mecâzın olmayacağını 
savunurlar: Karşı çıkışlarının nedeni, mecazın yalana yakın oluşu 
İddiasıdır. Bunlara cevap verenler, şöyle der: ’̂ Onlânn şüpheleri 
yersizdir. Belağat alimlerine göne mecaz hakikatten daha beliğdir. 
Eğer Kur'ân'da mecaz olmasaydı, hazif, te'kit, kıssaların tekran ve 
diğer belağî özellikler bulunmazdt" *

Mecâz, hakikât mananın kasdedUrnediğini gösteren bir 
karineden ötürü konulduğu manadan başka bir manada kullanılan 
lafizân. ^

Bunu şöyle de ifade edebiliriz: Mecâ^ kendi öz manasıyla 
kullanılmayıp benzerlikle benzetme yolu başka bir manada kullanılan 
söz demektir. Mesela, bir takım insanların geldiğini gördüğümüzde 
"arslanlar geliyor.** desek yiğitlerin geldiğini anlatmış oluruz.

Kur'ân*da mecâzî anlamda kullanılan kelime veya terkipler 
çoktur. Mesela döşemek, yaymak manasında olan "bast"

180
181

Ak, KW?/,a.y.
Ebu'l-Bekâ, Kûtliyİİ, s. 129.

* Zerkeşî, Budiia, 11/255; Suyûtî, İtkâa, H/750.
»3 Şâşî, UsQI,̂  A3.

Zerke$î, iîaı*flii/n/255; Suyûtî, Aâtİ ii, II//753.
Şâşî, Usûl, s. 42; Pezdevî, i/jtf/, 1/161; Izzuddin b. Abduloziz b. Abdusselam, 
İşâre ile'i-İciz a  Ebv&'İ'I-Mccİz, Kahire, 1313, s. 20; Abdulaziz Buhârî, Keşf,

Isra, 17/19; Maidc, 5/64.
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?çöıııçrlik", döşemde bukağı ve kelepçe vurmak anlamında olan 
gull nafakayı kısmak, cimiriİik sövmek ve kovmak 
manaşıtia olan l̂anet” uzaklaşmak ve beddua etmek 
anlamlarında kullanmışlardır.

'̂ Yctyüzü zmctini takınıp süslendiği ayetindeki terkipte 
yeryümnün zinet takmasından söz ediliyor, Halbuki zineti insanlar, 
takar. Öyleyse buradaki terkipten yeryüziihün yeşermesi 
kasdedilmiştir. ''Bûtûn genişliğine rağmen yeıyözü hâ mıza dar 
gelmişti, " terkibinden maksat da yeryüzünün daralması değil, 
kalblçrin neşesini kaybedip kederle dolmasıdır.

Yukarıda mecazdan, konulduğu mananın dışında bir mananın 
istehdiğini söylemiştik. Buhup nedeni hakikî mananın
kunanilrnasına bir engelin bulunmasıdır. Mesela "Pâımaklarını 
kuîâklahna t ı k a r l a r . ayetinde esabi‘/parmaklar, zikredilmiş, 
a n e ^  parmak uçları/enâmil kaisdcdilmişiir. Bir başka ayette 
''Kendilerine Alİah'ın ayetleri okunduğu zaman (o ayetler on lann 
itıiânlariiıı artınr " ̂ ^̂  Artırma İşi, aslında Ajlah'a aittir. Ama burada 
mecazen ayetlere yiiklcnmiştir. Bu, ayetlerin imânın artmasına sçbeb 
olmasındandır.

"Onlann ticareti kazanmadı. " ayetinde "kazanç" ye 
"tiçârct” kelimeleri mecâzdır ve "Onun anası haviyedir. 
ayetinde "haviye/cehe!inem’’in ana olarak takdim edilmesi 
mecâ/ldir. Ana gocuğuna sığınak olduğu gibi Çehcnnemde kafire 
sığınak gibi göstci'ilrtıiştir.

I z z u d ü i n , s .  80. 
ttâd, 13/5; Yasın, 36/8,

1 ̂  t/ioıdditi Jşâiv, si 79.. 
1 ^  AI-i İmraıi. 3/87,

t/ızuddin, U'ârie,x 112. 
Yunus, 10/24. 
li^ıddin, lşâre,s.92. 
Tevbe,9/25. 
t/zuddin. İsı.
Bacî, İbkâai;^:A9. 
Bakara. 2/19.

^  EnlaL8/2
Zeriteşî, İiurbia, İI/256.

2  Y Bakara, 2/16;
Suyûtî, ItUn, II/754. 
SUyutîi /6tâfl,a.y,
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İzzudddin b. Abdussclam(660/1261), "el-îşârç ilc’l-İcaz-./ 
adında mccâz konusunda eşsiz bir eser yazmış ve konuyu bütün 
detaylarıyla inc^lemışlir Mccâz için yetmişe yakın çeşit Verirken , 
teşbih mecazı için yüzdokuz çeşit belirler.

Kur’ânda hüküm ifade etmede hakikatle mecaz eşittirler. 
Hakîkatle lafzm kendisi için konulduğu manâ; mecazla dâ lafzın 
kendisi için müstear kılınan anlam sabit olur.

Ebu Hanife'ye göre hakikat mecazdan; îmameyn'e göre de 
mccâz hakikatten evladır Mesela Ebu Hanift'ye göre birisi, buğday 
yemeyeceğine yemin etmiş olsa da ekmek yese yeminini bozmuş 
olmaz. îmameyn'e göre ise mccâ/m kapsamı yoluyla buğday da 
ekmek de yese yenlini bozmuş olur.

9.2. 3. Sstrih
İster hakîkdt, isten mccâz manasında kııİlanıhmş olsun sarih, 

çok kııUamlmasındatt ötürü kendisi He kasdcdilcn mana açıkça 
anlaşılan Başka bir ifade ile kendisiyle maksak tam
ortaya çıkan lalizdır. jvlcscla '*Sçn hürsün ve sen boşsun.*' 
sarihç örnektir Buna şu örneği dç yerebiliriz: "Teyemmüm 
temizliği ifade eder Çünkü Ccnab-ı Hak • "AUah, sizi temizlemek 
ister. '* ayeti teyemmümle temizliğin hasıl olacağı konusunda 
sarihtir. '

Emirler, yasaklar, kıssalar, haberler ve ibretler konusunda 
Kiır'ân ayetleri sarihtir. Sarihin |ıükmü, söyleyenm niyetine 
bckılmaksızın sarih sö:^n gereği sabit olur. şeklindedirv

20.3 jrjjçj,. tzxilddin, İifare, s. 30-HS.
Bkz. lxy,üddin. İşure, s. 64-96.

- ‘ Ak, Usûl s. .1X2.
Şâşî, Vsûî, s 52; Soruhsl Usûl, I/171.

^  Kbü’l-liükâ, Külliyât, s. 562; * AL Usûl, s. 284. 
Şaşî, Usûl, s. 64; Pıî/dcvî, Usûl, I/l 66.
Şâşî. Usûl, a.y., Pczdc'vî, £/#<;/» I/İ67,
Maidc. 5''6.
Şâşî. s. 64.
‘Ak, s. 284.
Şâşî, Usûl, a.y.

208
209
210

21.1
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9,2.4-Kinâye
Arap, klnâye'yi fesahat ve bclağattan sayar Hatta onlara göre 

sarih lafızdan kinaî lafız daha beliğ ye daha fasihtir. Onların fasih 
meselleri hep kinâye uslubunda söylenmiştir. Mesela ,̂ hanımına, 
"cyin efcndişi"; kadının kalbinin zayıflığına "kavârır/camdan 
yapılan eşya**- kâse, kapalı, Örtülü, perdeli sözcüklerini; uzun 
boylu adama, "kılıcının kayışı uzun**- cömert adama da "kölesi bol" 
temsillerini kullanır.

Kur'ân'da mecazın olmadı|ınr iddia edenler kinayenin de 
bulunmadığını söylerlerse de bu görüş alimlerin çoğu tarafından 
kabul edilmemiştir. Kur'ân'da bunun örneklerine çok rastlanır. 
Kinâye'nin sebebleri üzerinde durulurken bir çok örnek verilecektir. 
Ancak burada bunlar^lan birini sunmada yarar vardır: ’̂İddetini 
(bekleyen kadınlara) evlenme isteğinizi üstü kapalı bir biçimde 
bildirmenizde yahut içinizde tutmanızdan dolayı size bir günah 
y o k t u r . ayetinde ifade edildiği gibi evlenme teklifinin kapalı 
ifadelerle yapılıp edebe uygun hareket edilmesi ima edilmektedir.

Belagat alimlerinin tanımına göre kmâye, "Kelimenin ifade 
ettiği lüzumlu mananın kastedilmesidir.”

Pezdcvî, kinayeyi, "gaib ^m iri, "huve/o** ve diğer zamirler 
gibi kendisinden murad gizli olan şeydir, şeklinde tanımlarken; 
Bbu'l-Bekâ da ona;"kcndisinde ve başkaisında kullanımı gizli kalan 
şeydir." tanımını getirir. Şu halde kinâye maksadı, kapalı bir 
şekilde ve dolaylı olarak anlatan ü^tü örtülü, dokunaklı söz demektir.

9.2.4. t. Kinâye*mn Kullanılış Ş ek illen ^
1“ Kudretin büyüklüğüne dikkat çekmek, "Odur ki sızı bir 

tek nefisten yarattı. ayetinde tek nefis, Adem(a.s.)*dan kinayedir.

2 [ ̂  Zerkeşî. Burhan, 11/300; Suyûü', İtkâa, 11/789.
^ Zerkeşî, Burhân, 11/301.

Zerkeşî, a. v ; Suyutî,/ûtio, a.y.
liakara. 2/235.
Suyûlî, lücân, a.y.
Pczdevî, Usûl, I/İ67-68.
Ebu'l-Iîekâ, Külliyât, s. 562.
Zerkeşî. Hurhân, 11/301-309; Suyûtî, likan, 11/789-792; ‘Ak, Usûl, ş. 285. 
Araf, 7/189,
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2- Kulağa hoş gelmeyen kaba ve çirkin söz yerine aynı 
anlamı ifade eden ve insan tabiatına uygun lafzı vermek.
"Yusufun evinde kaldığı kadın onun nefsinden murad almak istedi. "

Kadınla erkeğin birbirlerine karşı durumu belirlenirken "Onlar 
sizin elbisenindir, siz de onlann elbısesisiniz. "Kadınlar,, sizin 
tarlanızdır." Tarla, hanımdan kinaye yapılmıştır.

3- Bclağat ve mübalağa kasdının bulunması. ''Süs içinde 
yetiştifilip mücadelede açık oltmyam mı? (Allahım) parçası 
yapiıl^. "226 ayetindeki ifade kadından kinâye kılınmıştır. Zerkeşî ve 
Suyûtî'ye göre kadın kelimesi ifade edilseydi aynı manayı kavramak 
mümkün olmazdı.

4- Lafzı güzelleşti fme, ''saklı yumurta gibi ben^beyaz eşler’* 
22'̂  ayetinde olduğu gibi.

5- Uğrayacağı akıbeti bildirmek. "Karısı da odun hamalı 
olarak .Boynunda hurma lifinden (örülmüş) bir ip (bulunacaktır)?^  ̂
Bu âyette Ebu Leheb’in karısının cehenneme gidişi kinaye yoluyla 
Mrgilenmektedir.

6- Çirkin bulmada mübalağa. Cimri ve israfçı biri için 
"Ellerini boynuna bağlama, tamamen de açma, sonra kınanır hasret 
içinde kalırsın." sözüyle uyarıda bulunulur. Boynuna bağlama 
cimrilikten, ellerin açılması da israftan kinayedir.

7 İhtisar kasdının bulunması. Bir kaç kelime yerine meram, 
daha az sayıda "fiil" ile ifade edilir "Yok eğer yâpmadınızsa kı asla 
yapamıyacaksımz." 3̂0 ayetinde, "Onun gibi bir sûre 
ğetiremediyseniZf getircmiyeceksiniz. " demektir.

Kinâyenin hükmü, niyetle veya niyet yerine kaim olan halin 
delâletiyle sab*t olur.23^

Görüldüğü gibi Kur’ân lafızları konulduğu mana itibariyle 
hakikat, mecâz, sarih ve kinâye kısımlarına ayrılmaktadır. Bu 
anlaşılabilmesi, bu lafızların edebî yönden bilinmesine bağlıdır.

223 Yusuf, 12/23.
224 Bakara, 2/187.
225 Bakara, 2/223.
226 Zuhruf, 43/18. 
22" Satfet, 43/18.
228 Mesed, 11/4-5.

îsra, 17/29.
230 Bakara, 2/24.
23* ‘Ak, f/aı?/, s. 286.
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Küf'ân'ı gçrcği gibi anlayabilmek için bunlan bilmekte yeterli 
değildir. Bilakis Kur’ân lafızlarının manaya delâleti açısından da 
ineelenmcsi gerekmektedir.

9.3. MANAYA DELÂLET BAKIMINDAN 
KUR 'ÂN LAFIZLARI

9.3. J. MANA YA DELÂLETİN AÇIKLIĞI
A ÇISINDAN KURAN LAFIZLARI

Manaya delâletin açıklığı cihetinden lafızlar; zahir, nas, 
müfcssir ve muhkem olmak yzcrc dört kısma ayrılırlar. En açıkları, 
mulıkemdir.Sonra sırasıyla mürcsscr. nas ve zahir gelir. Şimdi az 
açık olandan çok açık olana doğru sıralanışa göre iz^ha çalışalım.

9.3.LI. Zahir
Zahir, hancı hir karineye ihtiyaç duymaksızın manaya 

delüJçti açık olan; fakat tc'vil ve tahsise ihtimali bulunan ve 
kendisinden çıkarılan hüküm sözün asıl sevk sebebi olmayan 
lafipA\r. Örnek olarak şu ayeti verebiliriz: "Allah, alış-verişi 
helal, rıhayt haram kılmıştır/' ayeti alış-verişle rıba arasındaki 
farkı açıklamak İçin sevkolunmuştur, Sebeb de kafirlerin "Alış-veriş 
faiz gibidir*' diyerek faizle alış-verişİ eşit görmeleridir. Fakat 
hüküm, aiış-vcrişin helal faizin ısc haram oluşudur. Göriildüğü 
gibi ayetin sevk sebebi başka,hüküm başkadır.

Bir başka örnek olarak şu ayeti verebiliriz: ''Peygamber size 
ne verdiyse onu âlın, size neyi yasakladıysa ondan sakının. " 
ayeti, emrettiği ve yasakladığı şeyler hususunda, Allah Rasulüne 
itaatin vacip oluşu konusunda /.îihirdir. Ayetten ilk anlaşrran da 
budur. Ancak ayetin asıl sevk sebebi, bu değil; bilakis Hz.

H allâf.///ot, s. 190.
• Şâşî, Usûl, s. 68; Pezdcvî. Usûİ, 1/23; Hallâf, İlim, a.y.; Udeh, Teşrî% 1/189. 

Dakara, 2/275.
Bakara. 2'275.
Şâşî, Usûl, s.68-68; Pezdevî. Usûl 1/126.

' Haşr. 59/7
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Peygamberin ganimet taksiminde getirdiği şeyi almayı, 
yasakladıklarından da kaçınmayı beyandır.

Zahir'in hükmü şudur; Aksine delil bulunmadıkça lafızdan 
elde edilen zahir manaya göre amel, vaciptir. Zira aşlolan, aksi delil 
olmadıkça zahir manadan ayrılmamaktır. Ama başka mana 
kasdçdilirse teVille zahirden dönülür. Mesela zahir, amm olursa 
tahsise, mutlak olursa takyîde. hakikat olursa mecaza te’vil ihtimali 
söz konusudur.

9.3. i.2. Nass
Nass, kipiyle sevk olunduğu manaya delâlet eden; te*vil ve 

tahsise ihtitnali bulutlan lafızdır. Lafızdan ilk anlaşılan mana, nastır. 
240 ivicseia, '*AIlah, altş^verişi helal, thiziharam kildi. ayeti, alış
verişle faizin birbirine benzemediği üzerine naşdır. Lafızdan ilk 
anlaşılan budur. Ayet, zâten de bunun için sevk olunmuştur. 4̂2

''Rasulün getirdiğini alın, yasakladığı şeyden de kaçının. "2^3 
ayeti dc, ganimet konusunda Resulullah'ın emirlerine uymanın, 
yasakladığı şeyden de kaçmanın vacip oluşunda nastır. Zira ayet 
zaten bunun için sevk olunmuştur. 2̂ 4

Zahir'İe nas arasındaki Hırkı belirtmek için aynı ayetlerden 
örnekleri seçtik. Nassın hükmü dc zahir gibidir. TeVil ve tahsise de 
ihtimali vardır, 2̂ 5 Fakat nassın tcVil edilebilme ihtimali ziihire göre 
daha azdır 246

9.3 .1.3. Mii fcsser
Müfesîfcr, kipiyle manaya açık bir şekilde delâlet eden te*vil 

ve tahsi.se ihtimali bulunmayan lafızAıt. Yalnız Rcsulullah,

2^* Hallâf,///m , s. 191.
2 ; '  lîaHâf, İlim, s. 191; Udeh. Teşn%Vm~9().

Şâşî, Usûl, s. 69; Serahsî, Usûİ, V164; Mallâf, İHm, s. 191 -92.
Bakara, 2/275.
Hallâi; ilim, s. 192; Udch, Teştî‘ 1/190.

243 Haşr. 59/7.
244 Hallâf, İlim, s. 192.

l  Hallâi; (tim, a.y ; Udeh, 1/168.
Serahsî, Usûl, 1/165.
Şâşî, Usût, s. 76; Debusî, Takvim, vrk. 61 b; HaM f, İtim, s. 195; Udeh, Teşri*, 
1/190.
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hayatla iken neshe ih tiın ^  vardır. Bunun zahir ve nasdan aynlan 
bir tarafı hem onlardan daha açık, hem de zahir ve nassın teVile 
ihtimali bıUaamasıdır. Örnek: ”Mehldşnn bepşi, tüm olarak secde 
^yier. * ayetinde melekler, umumîdir, husus ihtimali olabilir. 
Ancak **kdllOhüm/h^si" kelimesi, bu ihtimali kaldınr ve hüküm 
amm dtir.^®

Mûfes^r'le açıklandığı gibi amel etmek, vaciptir, te 'vil kabul 
etmez. Z ah irilen  de dönülmez. Resulullahın(a s.) vefatmdan sonra 
müiesserde nesih de sözkonusu değildir.

Kuran'da mücmel olarak gelen bir hüküm sünnetle tafsil 
edilmişse artık hüküm m ü ^ ^ r  ölmüştür. Mesela "Namazwızı 
k ı l ı n ı z , ayetini açıklarken Resıılullah B̂enı nasıl namaz kılarken 
görüyorsamz siz de öyle kiîm. ” f̂faç vecibelenni benden alın. "

hadislerinde ifade ettiği gibi namaz ve hacla ilgili bütün farzları, 
vacipleri ve eda şckiHenni açıklamiştır.^^^

9.3.1.4. JMfühkem
Muhkem, lüdatte bozukluktan konmınuş, güyemUr, içinde 

ihtilaf bulunmayan ve kuvvetli demektir. Bu tabirin lügat 
manasından hareketle Kuran*ın muhkem oluşundan kastımız, lafız ve 
mana açısıiKİan sağlamhgı ve nazmının ^ze lliğ i ise Kuran'ın 
tamamı muhkemdir. ^57 •̂ Bu ayetleri, muhkem bir kitaptır. "^58 ayeti 
bu anlamı destekler. Ancak işin bu yönü üzerinde durmayacağız. 
Konumuz ”Onun bazı ayetleri muhkemdir. Bunlar kitabın anasıdır. 
Diğerlen de muteşabihtır.*  ̂ ayetinde ifade edilen müteşabih 
karşıtı muhkemdir.

248 Debusî, ral^vfin,a;y.

Pezdevî, Usûl, 1/132; Sörahsî, UsûJ, 1/165.
251 Serah»î,t/,ıî/a.y.

Bakara, 2/43. (.
2”  Btiââti Ezan, 18; Edeb, 27; Dmİbu, Salat, 43; Mûsaed, V/53. ,
25^ MüsUm, Hudud, 12, 13; Ebu Davud  ̂23; Tirmizî, Hudud, 8; tbn Mâce, Hudud,

BIol: Hallâf, ilim, s. 196.
2^® İbn Manzûr, Lisân, XII/141.
257 Zericeşî, BuAÂn, 11/68; Suyutî, itkin, 1/639.
258 H ud,ll/1 .

Aj-i Imran, 3/7.



Kur'an-Sünnet İlişkisi /S9

Muhkem için çeşilli tanımlar yapılmıştır. Buhlan birleştirerek 
şöyle verebiliriz: Muhkem hüiane delâleti apaçık, gizlilik 
bulunmayan, te'vH, tahsis ve peygamberimizin hayatmda da olsa 
neshe ihtimali olmayan Iafi2̂ t.

Kur'ân'daki muhkem ayetlerin, Kur*ân*ın anası olarak 
isimlendirilmesi, onlann büyük çoğunlukta o ldu^nu  gösterir. Bir 
şeyin anası, o şeyin tamamına yakın bir kısmını tenkil ettiği gibi 
kendisine dönülen bir asıl olarak da kabul edilir.

Muhkem, muhkem li aynihi ve muhkem li gayrihi olmak 
üzere iki kısma ayniır. Rasulullah hayatta iken de vefatından sonra 
da nesh ve tebdile ihtimali olmayan ayçtier, muhkem li aynihi 
sınıfına dahildir. Allah'ın varlığı^, birliğine, ondan başka ilahın 
olmadığına, meleklerine, peygamberlerine iman gibi dinin temel 
hükümlerine delâlet eden naslar böyledir. ^62 Aynca Resulüllah'ın 
hammlannın nikahının başkalarına ebediyyen yasaklayan ’̂ Sizm, 
Allahım Rasuîune eziyet etmeniz ve kendisinden soma onun eşlenni 
nikahlamanız ebediyyen helal olamaz. ” ayeti ve zina iftirası 
cezasına uğrayanlar hakkında nazil olan ^Onlann şahitliklerini 
ebediyyen kabul etmeym. Onlar, fasılçlann ta kendileridir ayeti 
buna örnektir.

Rasulullah'ın vefatına ve vahyin kesilmesine kadar neshe 
uğrama ihtimali olan ayetlere de muhkem li ğayrihi ismi verilir.
Bu çeşit ayetler, yukanda izah etmeğe çalıştığımız zahir, nas, 
müfesser ve muhkem ayetlerin şumulüne girer.

Muhkem ayetlerle amel kesinlikle vaciptir. Nasla zahir 
karşılaşırsa nas tercih edilir. Zira nas, zahirden daha açıktır. Has, 
ammla çatışırsia has; nas ve müfesser çatışırsa müfesser; muhkemle 
de müfesser çatışırsa muhkem tercih edilir Zira onun delâleti 
müfesserden daha güçlüdür.

Debusî, Takvim, vrlc 61 b; Pezdevî, Usûl I7135-6; Serahsî, Usûl, 1/165; Hallâf, 
//y/n,s.l97.
AbdulaA Buharî, Keş^ 1/136; Şatibî, Mavâfikât, \\\l65.
Abdulaziz Buhari, Ke^/i 1/137; Butî, Mebâbis, s. 6 1.
Ahzab, 33/53.
Nur. 24/4.
Abdulaziz Buharî, KeşCV\'i^, Butî, Mebâhis, s. 61.
Ak, Usûl s. 336; Suphi Salih, Mebâbis, s.2^2:
Hallâf, İlim, s. 197-99; Udeh, Teşri\ 1/191.
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Manaya delâleti açık olanları kısaca verdik. Şimdi biraz da 
manaya delâleti kapalı olanların üzerinde duralım.

9J.2. MANAYA DELÂLETİN KAPALILIĞI 
AÇISINDAN KUR’ÂN LAFIZLARI

Manaya delâleti kapalı olan lafı/lar, müşkil, mücmel ve 
müteşabih olmak üzere dörde ayrılır.

93.2. L Hüfî
Hafi, kapsamında birden fazla fert bulunup da herhangi bir 

engelden dolayı bu fertlerinden bir kısınma delâleti açık olmayan ve 
onun kapsamına dahil olduğunun kavranabilmesi araştırmaya ihtiyaç 
duyan îafi7A\x.

Hafi için yukarıda vermiş olduğumuz tanım, Ebu Ali eş- 
Şâşî(344/955), cd-Dcbûsî(430/1079), Pezdcvî(482/1089) ve Taftazanî 
(792/1389)'nin yapmış olduğu tanımlar birleştirilerek verilmiştir.

Bu zatlar, hafî'ye örnek olarak "Hırsızlık yapan erkek ve 
kadının ellerini k e s i n ayetini ye bcnî^ri ayetleri verirler. 
Ayetteki "es-Sârık/hırsız" lafzı, hırsızlık ismi ile anılmayan ve çalan 
herkese delâleti zahirdir. Ancak "nebbâş/kefen soyucu" "tarrar/yan 
kesici”nin hırsız kapsamına girip girmediği konusu tartışılmış ve 
bunlarda ‘’sırkat/hırsızlık’’ anlamının tam olarak bulunmadığı ileri 
sürülmüştür. Sebeb olarak da şu gösterilmiştir: Hırsızlık suçunun 
öhnuş sayılabilmçsi için çalınan malın koruma altına alındığını 
gösteren mekanda bulunması, alınan şeyin "mal” niteliğini taşıması 
ve o malın da başkasının mülkiyetinde olması şarttır. Oysa bu 
şartların üçü de ne kefen soyucu da ne de yan kesici de bulunur. 
Öyleyse hırsıza uygulanan hüküm bunlara uygulanamaz; Hakim bu 
işleri yapanlara münasip cezalar uygular, diyenler yanında bazı 
sebcblcr ileri sürerek çeşitli yorumlarla bunları hırsızın cezası 
kapsamına sokanlar da vardır. 7̂1

Şâşî, UsûK s. 80; Dehusî, Takvim, vrk. 61b-62a; Pezdevî, Usûl, I/138>9j 
Taflajanî, Şerhu TeivIb, V\2&.
Maidc. 5/38.

270 Nur, 23/2.
' Bu .; Serahsî, UsûL I/J 67; Hallâf tlioL s. 201 -2; Udeh, Teşri s. 191 -92.
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Hafî hakkında hüküm verebilmek için araştırma ve düşünme 
gerekir. Burada kapahhk kiple değil, sebebledir. Hafi, kapalılık 
açısından en düşük olanıdır. Zahirin zıddıdır. Müctehide yaraşan 
şey, ö konudaki naslara baş vurmak ve hükmün karşısındaki gayeyi 
göz önünde büİundurmakltr.

9,3.2.2-MüşkiI
Müşkil, kendisiyle kasdcdilcn mananın ançak onu kuşatan 

ışârct ve sebchicr üzerinde incelemede bulunmak ve detaylı bir 
şekilde düşünme yoluyla anlaşılabilen lafizânT. Müşkilin hafiden 
Ayrılan yanı şudur- Hafide kapahhk lafızdan değil, lal/ın tatbik 
sahasının kapsamından gelmektedir. Müşkitde ise kapalılık 
lafi/dadır. Müşkillik vasfi müşterek lafızlarda oIyr. Müşterek 
!afi/larm.ortaya çıkış sebeblerini yukarıda vermiştik. Burada da şöyle 
bir örnek verebıUriz; Araplar, "Ehreme” derken hem bu sözcükle 
Mekke’nin haremine girmeyi, hem bir şeyi haram kılmayı; hem de bir 
şeyden geri durmayı kasdederler Bir başka örnek de "cştâ” 
kelimeshıi verebiliriz. Bununla da ya kışa girmeyi ya da kışta 
kuraklığa uğramayı kasdederler. Bu kelimelerden biri kullanıldığı 
zaman ne kasdedildiği araştırma ile değil de araştırmadan sonra 
düşünmekle öğrenilir ve böylece kelimedeki kapahhk giderilmeye 
çahşıhr.

Müşkil, hafiden daha kapalıdır. Şimdi buna ayetlerden bir kaç 
örnek verelim: ''Bir mehir kestiğinizde henüz dokııntnadan oriları 
boşamişsanız kestiğinizin yansını (verin). Ancak kadınlar vazgeçer 
yahut nikah bağı elinde bulunan vazgeçerse başka." ayetinde 
"nikah bağı elinde bulunan" tabiri ya *'koca"dan ya da "kadının 
vclisi^ndcn kinayedir. Böyle olunca kâsdedilen mana, müşkildir. 
Haricî sebebler ve deliller araştırılınca cumhur'a göre burada 
kasdcdilcn. kocadır. Böyle bir durumda koca hakkından vazgeçerse 
boşiuıan kadın o ana kadar verilen malın hepsine malik olur. Kadın 
vazgeçerse malın hepsi kocaya döner.

272
273

274
275

Şâşî. UnûL s. 80^
Dehfısî. TaJcvîm, vrk. 62a; Pczdevî, Usûl. 1/140-42; Taflazaııî, Şcrhu Telvîh, 
I/126;IJdeh. Tcşn[V\^2.
Pezdevî. Usûl I/14t; Scrahsî. KvJ/ I/1Ö8. Ak, Usût, s. 348; nallâf, ////ti s. 202. 
Bakara. 2/237.
Butî,/V/cAaA/x S.63.
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Bir başka örnek şü ayeti yerebiliriz: '̂ Eğçr çünûb iseniz tam 
temizlenin." ayetinde geçen "fcd4ahhanı/tam temizleııin” 
kelimesi, ağız, burun hakkında müşkildir. Yani ağız \< burunun 
temizlenmeye dahil olup olmadığı bilinmemektedir. Burada emir 
bütün bedenin yıkanmasına aittir. Batıh(iç kısımlar) icma ile bundan 
hariç tutulmuştur.Ancak ağız ve burun hükmen ve hakîkaten bir 
bakımdan zahire bir bakımdan da batına benzetildi. Fakat neticede 
hem hükmen hem de hakîkaten bunlar bedenin zahirinden sayıldılar. 
Bu hükme sonradan vardılar. Kişinin gözüne su girse orucu kaçnıaz 
veya gözünün içi kanasa da yaranın mahrecini taşmayan kan dışarı 
taşmasa abdesti b o z u lı^ . Ağız ve burun da böyledir. Bu dunimda 
ağız ve burun, dış b renden  sayılmış ve guşul âbdestinde bünlarm 
yıkanması vacip kılınmıştır.

Kur'ân'da ben^ri âyetler ı^ktur.
Müişkili çö k en in  yolu ictihaddır. Müctehid, ^ b ^  ve şeri 

delillerle kasdedilen manayı tesbite çalışır. Delilleri çatışırsa sahih 
bir teVile gider ve hükmü belirler. Müşkil, nassin zıddıdır.

9.3.2,3-MUCMEL
Möcmcl̂  müfesserin zıddıdir. Bir araya gelme, toplanıra 

manasına gelen "cümle" sözcüğünden ahnmıştır. Pezdevî, 
"Mücmel kendisinde manalar toplanan, ne kasdedi/diği ibaresinden 
anlaşılmayacak derecede kapalı olan tefsir ve araştırmaya ihtiyaç 
gpsteren şeydir." der.

Mücmel, delil ve sebebİcrle anlaşılmaz. O ancak sözü 
söyleyenin beyânıyla bilinir. Mücmçllik, ya birden fazla manayı 
kendisinde toplayan müşterek; ya ğarib; ya ^  sözlükte manasından 
şârî'in kasdcttiği manaya nakledilmiş kelimelerde olur,

Maide, 5/6.
Abdülaziz Buhârî, X eş(l/\ 41.
Örnek için bkz.: Bakara, 2/223, 228; Meryem, 19/7-8; Al-i İmran,, 3/37.
Hallât: l/im 8. 204; Udeh, refri’, 1/192-3.
Şâşî, Wrtf4 s.8G.

^  Şâşî, t/sûl s. 80; Serahsî. Usûl I/l 68.
Ragıb, Afûfivdâ  ̂s. 137.

2®J  Pezdevî, l/sâİ I/l 44-145.
Şâşî,i/^tf/s.81.
Debûsî, Taknat, vrk. 62a;Serahsî, Usûl 1/168; Taftazanî, Şerbu Tclvîb, 1/127; 
Haİlâf, lim  s. 204-5.
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Garip kelimeye **Doğmsü insan pek hitsiı/tczcanh 
yaratılmışttr**̂ ’̂̂ ayetinde geçen "hclû*" kelimesini örnek verebiliriz. 
Bu kelime, "çok hırslı ve sabrı kıl" anlamına gelmektedir. Bu 
anlam, Şâri' tarafından bir sonr^i ayetle açıklanmıştır; "Kendisine 
fenalık dokundu mu sızlanır. Kendisine hayır dokunduğunda ise 
verme^çimrileşir.

Sö^Jük nianâ^ndan aimarak Şâri'in kasdettiği manaya 
nakledilmiş kelimelere örnek "salat/namaz, zekat, hac, riba, bey‘”i 
verebiliriz. Salat ve zekat, dua ve ncma/artma anlamı için konulmuş 
iki kelimedir. Ancak Allah Tcala bunları hususî ibadetler için 
kullanmıştır. Riba, artma anlamı için konulmuştur, din ıstılahında ise 
kasdedilen mana, o değildir. Dinde bey'den kasdedilen, fazlalık ve 
kâr için meşru kılınmış şeydir. Riba da karşılıksız verilen fazlalıktır. 
Bu ise haram kılınıiııştır

Mücmelin şâri tarafından açıklandığını söylemiştik. Cenab-ı 
Hak, mücmelin bazısını Kur’ân'da açıklamış, bazılarının 
âçıklamalarını ise sünnete bırakmıştır. 9̂0 ileride bu konu üzerinde 
uzunca durulacağı üzere Rasulullah’ın açıkladığı mücmci ayetler 
çoktur. Fakat bazı mücmeller de ıctihadla çözülür.

Kur*ân'da mücnıel olarak geldiği halde sünnetin açıkladığı 
hükümler şunlardır:

1- İbadât; Namaz, zekat, oruç  ̂hac.
2-Muâmelât.
3-Ci nayât. (Diyetler).
4-Aile Hukuku.
5-Cihad ve Siyer.
6- Harp ve Barışta Devlet ilişkileri.

9.3.2.4- Mûteşabib
Mütcşabih, iki şeyin birbirine karşılıklı ve eşit bir şekilde 

benzemelerine "teşâbüh/bcnzcşme" iki taraftan birine de

Mearic, 70/19.
2*° Meâric, 70/20-22.
^  Serahsî, Usûl 1/168-9.

Abdulaziz Buhâri, KcşC 1/14^; Udeh, Teşri[ I/l93. 
Udeh, Teşri\\l\9V, Hallâf, tlim, s: 207.
Edip Salih, Tefsir, s. 287-89.
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"mülcşâbih/bcnzcycn" denilir. Benzeyen bu iki şeyin -biri öteki 
sanılacak sûrette- birbirlerine benzemelerinden ötürü bunların arasını 
ayırmak çok zor olur. Bu bakımdan Zamahşerî, müteşâbilı'i "btri 
diğerinden ayrılmayacak şekilde birbirlerine benzeşen işler" olarak 
tanımlar.

Bu benzeyiş, iki taraf arasında eşit olduğiı için bunları 
birbirinden ayırmak imkansız hale gelir. "O sığır bize (başka 
sığırlara) benzer geldi” , ^Katblerı birbirine benzedi" , 

'̂(Cennetteki bu rızık) onlara o (dediklerine) benzer verilmiştir. 
ayetlerinde ifade edilen benzeme bu türdendir.

Bazı alimler, Kur'ân ayetlerinin doğrulukta, icaz Îa, inz.ar ve 
tebşirde birbirlerine eşit seviyede benzemeleri açısından Kur’ân'm 
tamamını müteşâbih saymışlar ve: "Allah, sözün en güzelini 
(Kur'ân'ın ayetlerini güzellikte) birbirlerine benzer ikişerli bir kitap 
halinde indirdi. ayetiyle görüşlerini desteklemişlerdir.

İşin bu tarafı bir yana, Kur'ân kendi ayetlerinin tanımını 
yaparken muhkem ve müteşâbih diye iki sınıf ayet takdim eder. Bunu 
şu ayetten öğreniyoruz; "Kitab’ı sana o indirdi. Onun bazı ayetleri 
nmhkcm/açık anlamlıdır. Bunlar, kitabın anasıdır, diğerleri de 
mütcşabih/hirbirlerine benzet ve çeşitli anlamlar taşıyandır. 
KaMerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak, kendilerine göre 
yorumlamak için onun müteşâbih ayetlerinin peşine düşerler. Oysa 
onun teWiU Allah'tan başka kimse bilmez. îlimde Heri gidenler, "Ona 
inandık. HepsiRabbimizinkatmdandır. "derler.

Ayette muhkem ile müteşâbih, birbirlerine karşıt olarak 
sunulmuştur. Bu durum alimleri muhkem ve müteşâbih üzerinde 
çeşitli tarifler yapmaya sürüklemiş ve böylece değişik görüşler ortaya 
çıkmıştır. İşin içine bir de müteşâbih’in teVilini bilip bilmeme konusu 
girmiştir. Bazıları müteşâbilı’in ilmini tamamen Allah'a bırakırken, 
bazıları da otoriter alimlerin de bilebileceği tezini ortaya atmışlardır. 
Kaynakları genci olarak değericndirdiğimiz z^man neticede

Zaniahşeri. Mahmut b. Öıııcr, Esâsu'İ-Betağc, 4. baskı, Beyrut. 1984, s. 228. 
Bakara, 2/70.

2 ^  Bakara, 2/118.
Bakara. 2/25.
Klmalılı, Hak Diai\l\^l>l.
Zümcr, 39/23.
Zorkeşî. ffurhâa, II/68; Suyutî. /tkân. [/639.
Al-i İtnran. 3/7.
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nıuhkem’n, hükme delâleti açık, mülcşâbih’in ise "birden fazla 
manaya gehbUen ve manalarında kapahlık bulunan ayetler'' 
şeklinde değerlendirildiğini ve zahir,nass ve müfesser lafzın 
mûhkem'e, hafi, müşkil ve mücmel olanm da müteşâbihin içine 
sokulduğu görülür. Onun içindir ki Şatibî, tefsir edilebilen 
müteşâbihin çok olduğunu söyler.

Ebu İshak Şiraa{476/İü83) "Kur'ân'da Allah Teala'nın ilmini 
sadcce kendisine mahsus kıldığı bir şey yoktur. Bilakis alimleri o 
itme vakif olmuştur. Allah'ın, alimleri övüşü bundandır. Şayet onlar 
bunu bilmescierdi halkın a vamına ortak olmuş olurlardı." der. 
Fakat müleşabih’in hangisini ve ne boyutlarda bildiklerini açıklamaz. 
Ebu'l-Hasan el-Eşarî de müteşâbihin te'vilinin bilineceği görüşünü 
taşır.

Ragıb el-İsfehanî bu konuda orta yolu tutmuş ve müteşabihi 
üçe ayırmıştır:

1-Allah'tan başkasının bilmediği müteşabih. Kıyametin kopma 
zamanı gibi.

2-Sebeblerine tevessül ile bilinmesi mümkün olan müteşabih. 
Açıklık bulunmayan ahkam ayetleri ve garip lafızlar bunun konusunu 
teşkil eder.

3-Rasih/derin alimlerin bileceği müteşabih. Peygamberimiz: 
'̂ Allahım! tbn Abbas'ı dinde anlayışlı kıl ve ona te'vilİni öğret 
hadisi buna işaret etmekledir.

93.2.4,1 Müteşabih Çeşitlen
Yukarıda müteşabihi tanımlarken "Birden fazla manaya 

gelebilen ve manalarında kapahlık bulunan ayetler'* diye 
tanımlamıştık. Bu tanım, müteşâbihin ahkama delâlet eden hafi, 
müşkil ve mücmel ayetlerini; bir de müteahhir alimlere göre Allah'ın 
sıfallarmdan bahseden ayetleri konu edinir.

Şimşek, M. Sait, Kttr'ao'ta Anlaşümasuıda İki Mesele, tslanbuL 1991, s. 76. 
Bkz.: /erkanı. MenâhiL 11/170; Elmahlı, Hak Dint, 1/1038; Suphi Salih, 
Mehâhis. .s. 282; Bulî, Mebûhis, s. 64.
Şâtibi, Mavâfakât\\\l(>5.
Suphi Salih, s. 282.
Suphi Salih. Mchâhi.% a.y.
Buhâri Vudû, lO; MûsHnı Fcdailu's-Sahabe, 138; Mûsaed, 1/266, 314.

‘ ■ Ragıb, Müfredat, s. 374; Suyuti, itkâa 11/648-49.
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Ahkam ayetleri ile ilgili kapalılıklar, bazen lafızda, bazen 
manada, baz^h de hem lafız hem de manada olur. Buna göre anlamı 
büinebilen mütcşabihleri şu kısımlara ayırabiliriz.

93,2.4.1. Kapalihğt OIşb Muteş^ih.
Lafızda olan kapalılık, ya sahabeden bir çok kimsenin de 

anlamını bilemediği "ebben'’ ve ”ye:yffîin* ? gibi garib 
keîimdaida ya "yemin" gibi müşterek lafıAardsi > ya 
Nisa sûresi 3. ayette olduğu gibi muhtasar /erJbjrferde • ya 
kendismde itnab bulunan terkipkçıdt ; ya da sözün dizilişkiâs, 
olur.

Bazı sûrelerin başlarında gelmiş bulunan ve müteşabihaltan 
sayılan "elif-lam" "(^if-lam-mim", "tâhâ", "yasîn" gibi hurûf-u 
mukatta\2ix̂  gelince bunlar, esrar-ı ilahiyedendir. Anlamlannı ancak 
Allah bilir. Bu muhtar olan, görüştür. Bunun yanında "Sûrelerin 
isimleridir. diyenler olduğu gibi daha değişik anlamlarda 
yorumlayanlar da olmuştur.^*’

Keşfu'l-Esrar adlı eserin sahibi Abdulaziz Buhârî(730/1329) 
daha değişik yorum getirerek bunlann müteşabihattan 
sayılmayacağını, aksine "rumuzla konuşma** cinsinden tabirler 
olabileceğini; bu bakımdan lüdat açısından sözün zahirî anlam 
sınırını aşmayacak tarzda teVil edilebileceklerini, yapılan teViIlerin 
lüdat sınmm aşmadıkça bunu şer*in kabul edeceğini; batim bir 
teVilin kabul edilcmiyeceğini ileri sürer. Şayet hurûf-u 
mukattaların teViI edilebileceği görüşü kabul edilirse bu harfler, 
değişik şekillerde verdiği seslerle muhatabın dikkatini çekmek için 
kullanılmış kınâî tabirler olarak kabul edilebilir. Bu tür ifadeler, her 
dilde mevcuttur. Mesala türçemizde "hm !" "haaa!" "hiişşt" gibi

Abese, 80/31.
Saffat, .17/94.

I  ® Suyûtî, Jtkia, 1/647; Zerkanî, AfeaâAJI 11/174. 
Sattat, 37/93.
Suyutî, İtkia, a.y:, Zerkânî, MenihiL a.y.

^ I ̂  Suyutî. İtkia, a.y.; Zerkânî, MeoâbH a.y. 
Şura,42/H. 

j  Bkz. Kehf, 18/1-2.
^ Suyutî, JtJ[Âa, i:y.̂  Zerkânî, MeaShil, I/l 75. 

Suyutî, İtkin  1/738.
Taftazanî, Şerbu Telvîb, I/I27,
Bilgi için Suyutî, İtkÂn. 1/658-667. 
Abdulaziz Buhâri, Keş^\!\SA.320’
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ifadelere kullanırız. Kur’ân'da arap dili uslubuna göre indiğine göre 
bu dilde de bu tür ifadelerin bulunması mümkündür. Mesela 
Kur'ân'daki yeminler ve temsiller bile müteşabihattan sayılmışttr.^^^ 
Bilindiği gibi yeminlerin sebebi sözün te*kidi; temsillerin gayesi ise 
sözün anlaşılmasını sağlamaktır. l>emek ki bu görüşe göre Kur'ân’da 
manası anlaşılmayacak bir kelime olmadığı gibi anlamsız bir kelime 
de voktuf.w - •

9.3.2.4,2, Kapalılığı Manâda OlanMûteşâbib.
Allah'ın sıMlanna, kıyametin hallerine, cennetin nimetlerine 

ve cehennemin azabına dair ayetler bu konuya dahildir. ^̂ 2 
Allah'ın sıfatlan konusunda iki görüş hakimdir, 
a- Selefin Görüşü: göre bu müteşabihe iman yanında 

bilgisini Allah'a havale etmek gerekir. ^̂ 3 gu^a bir kaç örnek 
verelim. "Allah arşı istila etti,'* ^24 gygti peygamberimizin 
hanımlann^dan Ümmü Seleme*yö soruldu. O da şöyle cevap verdi: 
^Manası inalum, keyfiyeti mecbuî, ona inian vacip, ondan sora 
sormak ise bid'attir. Ümmü Seleme'nin bu sözü, sahâbenin bu 
konudaki kanaatini aksettiriyordu. tabiin de aym görüştedir. Zira 
bu soru İmam Malik, Süfyan es-Sevrî, Evzâî ve fen Râhûye*d6n 
sorulunca hep aynı cevabı vermişlerdir^^

**Onun yiizü/zatmdan başka her şey helak olacaktır. " , 
'̂ Yaltıız Rabbinin celal ye ikram sahibi yüzü/zatı baki kalacaktır. ” 

328  ̂ gözümün önünde büyüyesin. " , '̂ Allah'ın eli
sizin ellerinizin üstündedir, ” , **Kıyamet günü yer tamamen Onun 
avucu içindedir." '*AlîahUn yanında (ona kullUjcta) kusur 
edişimden dolayı vah bana/”^̂  ̂ gibi Allah'ın sıfatlarını konu edinen 
ayetlerde Selefin görüşü, bunların bilgisini Allah'a hayale etme

Bkz.: Suvutf, litSa, 11/640.
suyutî, İtkâti, II/648; Zeıkânî, MeaâbH aII/175.
Suyutî, flkâa, II/650.
Taha, 20/5.
Zerkeşî, BurbSn, ÎI/78; Suyutî, İtkân, IÎ/650. 
Zerkeşî, ffurbâa, ıı.y,; Suyutî, likia, n.y.

^27 Kasas,20/«8.
32» Rahman, 55/27.
329 Taha,20/39.
33y Fetih, 48/10.
33 ‘ Zümer, 39/67.
332 Zümer, 39/56.
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yÇnündediı:. ancak bu sıfatlarla ilgili seleften bazı teVillere de 
rastlanmaktadır. Buna dair bir örnek müteahhirun görüşü verilirken 
nakledilecektir.

b^Miitcabhiivnun Görüşü: Bunlar, yukarıdaki ayetlerde 
geçen istivâ", "voîb^üz", "ayn/göz*** "yed/er "keff/avııç", 
"ecûb^ân" "kadcm/ayak”, "basar/görme" ve "sem‘/işitme" gibi 
sıratları, Allah’ın zatına layık bir manaya hamletmişlcrdir. Bu görüş, 
İmanıu'l-Harcmcyn el-Cüveynî(478/1085)’ŷ^̂ ve ehl-i sünnetten bir 
cemaate aittir. Bunlar; ‘*istiva'‘yı, işlen tedbir̂  vechi, rıza ve zat, 
yed'i, kudret, Allah'ın gelişini, emriningelişt kistte oluşunu^ manevî 
yücelik, yanında olmayı, hak üzere olmalâA teVil etmişlerdir.

Mütcahhırunun bu tür te'viline dair örnekler, selef arasında da 
görülür. Mesela Ahmed b. Hanbel: '̂ Meleklerin ğelmesîni yahut 
Rabbin gelmesini mi bekliyorlar?** ayetinde geçen "Rabbin 
gelmesi" ifadesini "emrinin gelmesi" ile teVil etmiş ve delil olarak 
da ''Yahut Rabbinin j(^ab) emnmn gelmesini mi bekliyorlar?” 
âyetini getirmiştir.

9.3.2.4.x Kapalılığı bem Lüî z bem de 
Manada Olan Mütcşabihier.

Bu tür müteşabihlere örnek de "Sana doğan aylardan 
soruyorlar. De ki: Onlar, insanlar ve hac için vakit Ölçüleridir. 
Evlere arkalarından girmek, iyilik değildir. îyilik, Allah'tan korkamn 
iyiliğidir. âyeti verilir

Rivâyet edildiğine göre ensardan bazı kimseler, haclarını 
yapıp evlerine döndüklerinde evlerine kapılarından girmezlermiş. 
Evlerin arkalarından bir delik delip oradan girerler ve bunu bir iyilik 
sayarlarmış. Bu adeti kaldırmak üzere yııkandaki ayet inmiştir.

Arapların cahiliye dönemine ait adetlerini bilmeyen kimseler, bu

Bilgi için bkz.: Zeflteşî, 5urA İn a.y.; Suyutî, İtkân, H/650-51.
Taftazanî, Şcfiu TeIvîh,int7^0; Zerkeşî, H/82-87; Suyutî, /û tin ,
1/654/57; Suphi Salih, Mebibia, a. 284-5 
Enam, 6/158. 

m  Nahl, 16/33.
Zcfkeşî, Burirân,Urf9; Suyutî, /£Wa 11/650-1.
Bakara, 2/89.
Ragıb, M&fmdİt, s. 374; Suyutî. 1/648; Zerkânî, Menİbiİ, 11/176 
Bkz. Buhari Tefeif, 2/29;tbn Kesir, Tefsir, İ/225.340
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ayeti gerekliği şekilde anlayamaz. Zira ayetle ihtisar olduğundan 
dolayı lâfı/da kapalılık vardır. İhtisar olmasaydı ayetin \.H ac veya 
umre için ihrama girdiğiniz zaman evlere arkalanndan ginnck iyilik 

şeklinde olması gerekirdi. Ayetin manasında da kapahhk 
vardır. Zira ayette ihlisâr olmasaydı da arabın adeti bilinmeden ayet
yine tam anlaşılmazdı.^'^^

Ragıb el“İsfehanîye göre müteşabih mana ve lafız yönüyle; 
a- Umum husus gibi kemmiyet, 
b- Vücûb ve nedb gibi kcyfi>'yet 
c- Nasih ve mensuh gibi zaman 
d- Mekan veya ayelin nazil olmasına sebeb olan işler, 
e- îşin sağlıklı olup olmama şartı açılarından beş kısma 

ayrılır. Şimdi bunları tek tek ele alaiım.
a- Kemiyyet açısından bir ayette amm mı yoksa tahsis mi 

kâsdcdildiği bilininceye kadar o ayetin anlamı kapalıdır., J»4esela, 
*'Haram aylan çıkınca Allah'a ortak koşanlan nerede hutursanız 
ö ld ü r ü n /'ayeti bütün müşrikler hakkında umumîdir. ancak 
sünnet, bu ayeti tahsis etmiş ve kadınların, yaşlıların^ çocukların 
zımmîlerin, rahiplerin öldürülmesini yasakladığı gibi; kafirleri 
öldürmeyi de savaş halinde olma şartına bağlamıştır.

Ayette geçen "Nerede bulursam/" ifadesi de umumîdir. İmam 
Azam'a göre Harem-i Şerif istisna tutulmuştur. Bu durumda bu 
ifade de, amm olmaktan çıkmıştır.

b- Keyfiyet cihetinden bir a\etin vücûb mu yoksa nedb mi 
ifade ettiği anlaşılmcaya kadar o ayetin anlamı açık sayılmaz. 
Mesela, **Şayet öksüz (kadınlarla evlendiğiniz takdirde on)İar 
hakkında adaleti yerine getircmiyeceğinizden korkarsanız size helal 
olan başka kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın." Burada emir 
kipi kullanılmıştır, ancak bunuıt vücûb mu yoksa nedb için mi olduğu 
belli değildir. Kasimrye göre kadınlar arasında adalet sağlayacak her

Suyulî, hkân 1/648; Zerkânî, McnâhİL\V\76.
Zerkânî, Menâhil, a.y.

Z*. Ragıb, Mufrcdât s. 374; Suyulî. İÜcân, a.y.; Zcricânî, Menâhil 11/177. 
Tevbe, 9/.V
Kurtubî, CâmL IV/72.(8.cûz)
Kurtubî. Cimi IV/34K.(X,cûz.)

' Kurtubî. Câmi IV/73.(X.cûz)
Nisa, 4/.3.



m /N eca d K A R A

müslüman için dörde kadar evlenme izni verilmiştir. İzin 
verilmesi gösteriyor ki ayet nedb içindir,

c-Zaman itibariyle bir ayetin nasih veya mensuh olduğu tesbit 
edilmedikçe onun hükmü kapalı sayılır. Mesela, ''Ey inananlar! 
Allah'tan ona yaraşır biçimde korkun ve ancak müslümanlar olarak 
ölün. ” ayeti nazil olduğu zaman hakkıyla Allah'tan
korkulamayacağı endişesiyle bu ayet ^hâbeye çok ağır geldi ve: 
"Duna kim güç yetirebilir? Ya Resulcllalıl "dediler. Bunun üzerine; 
”0  halde Allah’tan gücünüzün yettiği kadar korkun." ayeti nazil 
oldu. İkinci ayet, bazılarına göre birinci ayeti neshetmiştir. Bazılarına 
göre de beyan etıniştir.

d-' Mekan veya ayetin inişine scbeb olan İşler açismdan bir 
ayet açıklık kazanmcaya kadar mübhçmdir. Yukarıda izah etmiş 
olduğumuz '̂Evlere arkalarından ğirmeyın. "̂ ^̂  ayeti butta örnektir.

e- Ayetin emrettiği işin, sağhkh olup olmaması açısından da 
ayette kapalılık bulunur. Mücmel ayetleı^, bu konuya girer. 
Mesela namaz, zekat ve hac gibi ibadetleri emreden ayetlerden 
maksat açıkça bilinmemektedir. Bunlara sünnet, açıklık getirir ve 
Allah’ın bu konudaki maksadını açıklar. Bu kottu bilahcre 
işleneceğinden burada örnek vermiyoruz.

Ragıb el-İsfehanî müteşabih ayetlerle ilgili bu beş taksimatı 
yaptıktan sonra "Bütün bunlar düşünüldüğü zaman bilinir ki 
müteşabihin tefsiri konusunda tnüfessirîerin zikrettiği şeylerin hepsi-̂  
bu taksimatın dışına çıkmaz. 'Mer.^^^

Kur’ân’ıft muhkem ayetler yanında müteşabih ayetleri de ihtiva 
etmesinin yararlan üzerinde dürülmüş ve şu görüşler ileri 
sürülmüştür.

a  ̂ Müslümanların müteşabihı anlamak ıçitt bir çok ilimle 
uğraşmalarım sağlayıp; onları laklid hastalığından kurtararak 
akıllarını kullanmaya teşvik etmek.

Kasimî, Mchâsüi,VI\\2Q.
Ragıb. MüfrodâL s. 374.
Al-i înyan. 3/103.
Teğabun, 64/16.
Kurluhî, Câmi II/l 57.(4.cüz)
Ragıb, Müfredat, s. 374.
Bakara, 2/189.

_ Ragıb, Müfredat, s. 374; Suyulî. Ilkân, 1/648; Zerkanî, MenâJıîl, II/l 77. 
Ragıb, Müfredat, a y.; Suyutî, İtkin, a y.; Zerkanî, Meaâbil, a.y.

3.̂ 3
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355
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b- İleride vukua gelecek şeylerin saklanması, insanların korku 
ve endişeye kapılmalarını önleme açısından son derece önemlidir. 
Müteşabih ayetlerde güdülen maksatlardan biri de bodur.

c- İnsanlar sadece amelle değil, bazen de imanla imtihan 
edilirken bakılır ki haber-i sadıka güvenerek beşer gayba inanıyor 
mu yoksa inanmıyor mu? Bu konuda doğru yolu bulanlar, ’Hman 
ettik, "derler. Kalblerinde hastalık bulunanlar ise fitne çıkarmak için 
müteşabihin peşine düşerler.

d- Alimin cahil üzerine üstünlüğünü ortaya çikarmak.^^
e- Ciltler dolusu kalın kitaplar yerine kısa, veciz, teVile müsait 

iradelerle bir çok hakikatin bir kitapta toplanmış ölniası ihtimali de 
gözden uzak tutulmamalıdır.

9.4. KURBÂN LAFIZLARININ MANAYA 
DELÂLET ŞEKİLLERİ

Usul alimleri, ıstinbat yollarını ve tefsir kaidelerini arap dili 
ve şeriat kuralları ışığı altında araştinrken dikkatlerini lafızların 
manaya ve ahkama delâlet yollarına çevirmişler ve bu alanda çeşitli 
ıstılahlar koymuşlardır, bu ıstılahlar, ıstinbat ve tefsir yolunda zengin 
bir servet meydana getirmiştir.

Kur'ân ve sünnet nasları, arap diliyle gelmiştir. Bunlardan 
ahkamı sıhhatli bir şekilde anlamak ancak arap dili uslubu ve 
l^ızlârm  manaya delâlet yollarının gereklerine riayet edildiği zaman 
gerçekleşeccktir Buraya kadar İrz la rı, konulduğu ve kullanıldığı 
manaya delâleti ve manaya delâletinin açıklığı ve kapalılığı açısından 
inceledik. Bü konuya son verirken biraz da lafızlann manaya delâlet 
şekilleri üzerinde duralım.

Lafızlar^ manaya delâlet açısından dört kısma ayrılır:
1-İbârenin delâleti.
2-İşârctin delâleti.
3-Nassın delâleti.
4-İktizanın delâleti.

Zerkanî, MenâhmVm:
, ̂  Zerkaiıi, Meaâhil, II/178; Karş, Al-i îmran,’3/7. 

Zerkeşt, 11/75.
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Kur'ân ve sünneti anlamak için bunlar üzerinde durmak 
gerekir. Zira bunlar ayet ve hadimleri anlamada birer prensip teşkil 
etmekledirler.

9.4. l.îhare'nin Delaleti
İbârc'nin delâletiyle, lafızdan anlaşilan inana kasdediltr. Bu 

lafız, ister nas, ister muhkem, isler müfesser, isterse zahir olsun, 
değişmez. Böyle bir nas, ibâresiyle birinci dereccde asıl bir manâya, 
ikinci defecede de ona tabi olan bir mariaya delâlet eder. Mesela, 
"Size helal olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder alin. ayetinden 
ilk anlaşılan mana, sayıdır. Buna labi olarak aiiiaşılan mana dia 
ayetin iıikahm helal oluşuna delâlel cimesidir.

Bu ayet, nas ibâresiyle üç anlama delâlet etmekledir. Birincisi, 
kadınlardan istediği kimseyle evlencbilmehin mübahhğı; İkincisi, 
cvleneGcği kadınların dörtle sınırlandırıldığı; öçüneüsü de kadmlar 
arasında adalet sağlayamayacfiğı takdirde bir kadınla yetınileçeği 
konusudur. İkinci vc üçüncü manalar asildir, birincisi ise tabidir,

Buna bir başka örnek şu ayet verilebilir: "A//afy, alım-satnm 
helal, faizi haram hldı.''̂ ^^ ayelindc ilk kastedilen şey, alışverişle 
faiz arasındaki farkı belirtmcklir. Lafız da birinci dereceden buna 
delâlet etmçktedir. Lafzın dciâlcl ettiği ikinci derecedeki mana da 
alışverişin helal, faizinde haram oluşunu beyandır.^^^

9.4.2. İşaretin Delaleti
Lafız asaleten ve teb'an kendisi için şevkedilmediği halde 

sözün lugavî terkip ve nazmının vasıtasıyla bir manaya delâlet 
ctmesihe işârelin delâleti denir ki. bu tür bir işaret için düşünce ve 
tefekküre ihtiyaç vardır. Daha açık bir ifade ile burada mana 
ibareden değil de sözün bütününden elde edilir. Buna şu ayeti örnek 
verebiliriz: "Analann yiyecek Ve içeceğini uygun bir şekilde 
sağlamak çocuğun babasına aittir." ayetinde nassin ibâresindcn

* Bulî, Mcbâhis, s. 55.
Nisa, 4/9.
Abdulazi/. Buhârî, Keşf, I/l 72; Hallâf. Hitit s. 167-68. 
Bakara. 2/275. 
llallaf,////TIS. 167. 
liutî, MchShis. Si. 55.
Bakara, 2/2.17.
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yiyceck ve giycçck açısmdan annelerin nafakasının babalara vacip 
olduğu anlaşılır. Zira ayetin siyakından ilk akla gieieeek budur. 
Delâletin işaretinden de şu anlaşılır: Çocuğun nafakası da baba 
üzerine vaciptir. Onun yedirilmesinde, giydirilmesinde başkası ortak 
olamaz. Çünkü çocuk babaya aittir. Ayrıca ihtiyaç halinde baba 
çocuğun malından karşılıksız olarak alabilir. Zira çocukta onundur 
malı da. Bütün bu ahkam, nassın işaretiyle anlaşılır..

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için buna bir kaç örnek daha 
yerebiliriz.

**Öy]cyse onîar(m kusujimn)dang^ Onlar için mağfire dile. 
(Yapacağın) iş(lcr)hakkında onlara danış," ayetinden işaret 
yoluyla ümmet içinden bir grubun onları temsil maksadıyla şûraya 
seçilmeksizin ve işlerde onlara danışılmasının vacip olduğu 
anlaşılmaktadır.

''Biz senden önce de kendilerine vabyettiğmiz erkeklerden 
başkasını (peygamber) göndepnedik. Bilmiyorsanız zikir 
ehline(alimleri) sorun. '* ayetinden işaret yoluyla ümmet içinde 
alim yetiştirmenin vücûbunu anlıyoruz ^

9 4.3. NassUn Delaleti
Nas. önce ibâresiyle bir hükme işaret eder de hüküm diğer 

eşdeğer bir olaya da tatbik edilebilirse, nassın bu ikinci hükmü ifade 
etmesine nassın delaleti denilir. Nas, ictihad ve araştırmaya ihtiyaç 
duymadan nassın işaretiyle iki hükmü içine alır. Şu ayet buna 
güzel bir örnek teşkil etmektedir: ''Sakın onlara ö f deme," Ayet, 
öncelikle nassın işaretiyle anne-babaya ”öf" demenin haram 
olduğunu iföde ediyor Onlara öf demenin haram olması gösteriyor 
ki "ör'tcn daha ağır olan sövmek, dövmek vs. hakeretler haramdır. 
Zira küçük eziyet haram olunca bü> üğü daha çok haram olur.

Bir başka örnek de şu ayeti verebiliriz. "Yetimlerin mallarını 
haksız yere yiyenler, ancak karınlarına ateş doldıınnuş olurlar "

I laf lâf. tlim. s İ  69; Butî, Mebİhis. ay.
■ ’ Al-i İmran, .3/159.
^  Hallâf. İlim, s. 170.
I l ı  N ahi 1^/43.

İlallâf l/im, a y.
Hallâf. 1/ım. s. 172.
İbrahim, 17/23.
Hallâf. l/im  172; Bulî, Mebâhis. s. 56-7. 
Nisa, 4/10.
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nâsşının ibaresi yetimin malını yemeği haram kılmıştır. Yemesi 
haram olan bir şeyin b a ^ la n h a  y^irmesi de haram olur.

9.4.4. îktizB 'mn Delaleti
Delâlet yollarından biri de ik tı^ - i delâlettir. Bu da bir lafzın 

İktiza/İhtiyaç gereği olarak bir mana ifade etmesî t̂ Lafzın kipi bu 
manaya delâlet etmediği halde iktizaî mana katılmazsa maksat doğru 
olarak anlaşılmaz. Mesela, bir hadiste: '̂ Ümmetimden hata, 
unutma ve ona ^orla yaptmlm şey(in günahı) kaldınImıştır." 
hadisinde sözü zahirine hamlcdcrsck unutfha, hata ve zorlanan şeyin 
fiilinin kaldırıldığı anlaşılır Böyle bir anlamın uygun gelmiyeGeği de 
ortadadır. Çünkü Fiil işlendiği zaman kaldırılmaz. Kaldınlaeak olan o 
fiilin günahıdır, öyleyse cümleden ^günah" kelimesi hazrediİmiştir.

Buna bir örnek de ayetten verebiliriz: ■'Ama kım(yanı kâtil) 
(Öldüjiifenin} kardeşi (velisi) tarafından affedilirse o zaman 
(affedenin örfe -göre) uygun olanı yapma(sı uygun diyeti istemesi, 
affedilenin  ̂ de) güzelce onu ödemesi gerekir." ayetinden 
anlaşılıyor ki katili affeden ondan İyilikle bir şey istemektedir Bu da 
ancak diyet olabilir. Görüldüğü gibi diyet ayette Mkrediİmediği halde 
sözün gelişi bunu gerektirmektedir;

9.5. KURÂNve TEFSİR

9.5J  Tefsir ve Te'vilKavramları

"tefsir" kelimesi, "fesr" kökünden türemiş olup te fîl 
kalıbında bir mastardır. Fesr, örtülü bir şeyi açmak, ortaya 
çıkarmak, tefsir de "müşkil bir lâfızdan istenen anlamı 
açıklamaktır.  ̂Doktorun hastalığı teşhis için idrar suyuna bakmasına 
"fesr”; idrar suyunun kendisine de "tcfssire" denir.

^  H allâf,//iina.y.
Hallât;//«ıı,s. 174-5..

Talak, 16.
Bakara, 2/178.
îbn Mâni*r, Lisân, V/55.
Ragıb, Mû/redât, s. 571; Zerkeşû Burhân, 11/147; tbn Maniûr, Lisân, a.y.; 
Jeffery, Arthur, Afukaddimctâa fi Uîûmi'I'-Kur’u ı, Kahire, 1972, s. 173,
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Tefsir, "fçsr" kelimesinin maklubu "sefr*’den türemiş olduğu 
da söylenir. Bu da açmak manasına gelir. Kadın yüzünü açtığında 
arap"5£?/ere/yy-merfe/ü"der. Bu tabir, günün aydınlığım ifade etmek 
için kullamir.

Tefsir kelimesinin, yağmur damlalarının taş üzerine düşüp 
parçalanmasım ifade için kullanılan terkibinden
alındîğinı ileri sürenler de vardır. Buna göre töisir, "tefsir edileni 
parçalara ayırmak sûretiyle daha iyi anlaşılmasını sağlama ”mamsm 
içermektedir.

Tefsir ilmi; ''İnsan gücü ve arap dilinin verdiği iinkan 
nisbetinde Allahım muradına delâlet etmesi baktmmdan Kur'ân 
metninin lafız ve manasından bahseden ilimdir.

Te'vil, kelimesi ise "nıcû‘etmek, ashna dönmek''manâsım 
gelen "evi" kökünden türemiş olup, "açıklamak, beyan etmek, tefsir 
etmek, rüya tabir etmek' " d a  ifade eder.

TeVilin anlamı, bir şeyi aslına döndürmak olunca her hangi 
bir sözü muhtemel manalarından binne hamletmeye de te'vil 
denmiştir.

Te'vil kelimesi, "siyaset" manasına gelen "iyale" 
kelimesinden alındığı ileri sürülerek teVilin "sözün yerli yerine 
konulması" şeklinde bir anlam ifade edeceğine dair nj^illere de 
rastlanır. Buna göre teVilci, sözü düzene sokar ve manayı yerine 
oturtur.

Kur'ân’da onbeş yerde geçen teVil; "tefsir, tayin son, 
sonuç olayın vukuu , rüya tabiri , s c ^ b  " gibi 
manalarda kullanılmaktadır.

Zerkeşî, BurJtân, a.y.; Suyutî, İtkâa, 11/1189; Emin el-Hûlî, et-Tefsîr ve 
Meâ/iaıu Itayatibi, Mısır, 1944, s. 5.

^ ■ Tûfi, Süleyman b. Abdulkavi, el-lksir fi Umi't-Tefsîr, (tah. Abdulkadir Hüseyin), 
_  Kahire, 1977,8.1-2.

Zerkanî, Menâhil 1/471; Zehebî, Tefstr, 1/15.
^ _ îbn Manzûr, Lisân, XI/32; Ragtb, Müfredat, s. 38.

tbn Manzûf, Lisân, a.y.;Zehebî, Tefsir, 1/16; 5çfi&ry, Mükaddimçtân, s. 173, 
Ragıb, Mûfrcdât, s. 38; Z ^ e ş î, Burbâa, 11/149; îbn Manzûfj Lisân, XI/36; 

ICO 2;ehebr, Tefsir, a.y.
Al-i İmran, 3/7.
Nisa, 4/59.

™  A n{7,53
Yusuf, 12/6, 27, 44, 54, 100. 

m  Kehf, 18/78, 82.
Zehebî, Te^û; 1/16-7.
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TeVil kelimesi için biri selcre diğeri de halefe ait olmak üzere 
iki tanım yapılmıştır.

Selef te'viU iki anlamda kullanmıştır:
1- Tefsir etmek, sözün anlamını açıklamaktır. Taberî bu 

görüştedir. Buna göre le'vil ve tefsir eş anlamlı kabul edilmiştir.
2- Sözle kasdcdilen şeydir. Mesela ''Güneş doğdu/* ÛQm\di^ı 

zdman bundan güneşin doğduğunun kasdedilmesi anlaşılır,
Halefe göre tçVil ise, ''lafzm bir karım ile zahir manadan 

başka bir manaya çevrilmesidir." Başka bir ifade ile ayeti, 
muhtemel manalarından birine döndürmektir.

9.5.2. Tc'vil ile Tefsir Arasmdüki Fark

1- Tefsir. teviJ’den daha umumîdir. Teftir lafızda, tevil ise 
cümlede ve manada geçerli olmakla birlikte; tevil İlahî kitaplarda; 
telsir ise hem İlahî kitaplarda hem de onların dışındakilerde söz 
konusudur. TeViI ile umum ve husus manası kasdedilcbilir. 
Mcsala "küfür’’ kelimesi ba:^n genel inkar, bazen de sadece "Allah'ı 
İnkar" anlamında kullanılır. ”İman'* kelimesi de böylpdir. "Mutlak 
tasdik"de kullanıldığı gibi ”Allah’ı tasdikte de kuHanılmıştır.'^^^

2“ Tefsir, rivayete; tevil, dirâyele dayanır. Tefsirde 
kesinlik söz konusudur. Ancak delil göstermek şarttır. Tevil ise 
Kur’ân ve sünnete muhalif olmamak şartıyla istinbat yoluyla ayetin 
siyak ve sibakına uygun olarak muhtemel manalardan birinin 
seçilmesidir.

9.5.3.MeâI

BhL. Taberî, Câmi 1/32/33; Zchobî. Tcfsfr, I/l 7; Zerkanî, McnâhiL 1/473.
Bkz. Zehebî, Tefsir, în.y.

^  Zehebî-7Wİh; 1/18.
^erkcşî./^ur/lio; n/148.
Zerküşî, Hurhân. 11/149; Suyûtî, İlkân, 11/1189; Ebu'l-Beka, Külliyât, s. 261; 
Zerkanî, McnâhiL 1/473.
Zerkeşî, Barhân, II/l 50; Suyûlî, İtkân. II/l 190.
ZAjrkeşî. Burhân, 11/150; Suvûlî, İtkân. II/l 190-9İ; Ebu'l-Beka, Külliyât, s. 261; 

^  Zchebi, Tefsir, 1/21.
Zcrkeşî, Hurhâa, a y,; Suyuli, İtkân, a.y.; Ebu'l-Deka, Külliyât, a y.; Zehebî, 
Tefsir, a.v.
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Yukarıda anlattığımız gibi tçrccme işi, gerçekten çok zor; 
halta imkansız bir iştir. Tercümenin imkansızlığı ve arapça Kur’ân’la 
bize ulaşan Allah iradesinin bir başka dilde ifadesinin zorluğu; bazı 
alimleri, Kur’ân'ı başka dillere nakilde isim aramaya sevk etmiştir. 
Yani Kur'ân'ı bir başka dile tefsiri tercüme dışında motomot tercüme 
mümkün ölamıyacağını kavrayan bazı alimler, Kur'ân'dan yaptıklan 
çevirilere Kur'an tercemesi yerine "meal" adını vermişlerdir.

Meal kelimesi dç te'vil gibi ''dönmek venıcu manasına
gelen "cvl" kökünden türemiş bir mimli mastardır. '*Bir şeyin 
yaracağı gaye*' manasına ism-i mekan da olur. Tevilin neticesi, 
demektir. Meal ayrıca 7?//’ manası na da gelir. Onun 
için ''bir sözü̂  her yönüyle aynen değil de biraz noksanıyla ifade 
etmeye" meal denilmiştir. Kur'an tercemelerine bu adın
verilmesi, tercümedc eksikliğin mevcut olduğunu belirtmek içindir,
405

Tevil müşterek lafzın ve ayet cümlelerinin muhtemel 
manalarından birini bir delile dayanarak tercih etmek olduğuna göre, 
bu manalar tcrcih edilirken iclihad yapılacağı bir gerçektir. Bu 
içtihadın doğruluğunu teshit için ölçü ne olmalıdır? Kur'an, 
rey'e/şahsî kanaatlere göre tevil edilebilir mi? Rey de tevil konusuna 
girdiği için kısaca bunun üzerinde duralım.

9.5.4. Km'ân Hakkında Reyle Konuşmak

Kur'an tefsiri ile ilgili şahsî görüş/rey beyan etmeyi yeren ve 
öven haberler vardır. Bu haberleri vermeden rey kelimesini izah 
edelim.

Rey, "reâ" fiilinin mastarıdır. Daha çok ismi meful anlamında 
kullanılır. "Ortaya atılmış ş a h s î anlamına gelir.

Selef, sahih rey'i kullandılar, onunla amel edip fetva verdiler. 
Yalnız sahih reyle amel etmeyi fetva vermeyi, mecbur kaldıkları 
zaman caiz gördüler; ancak kimseyi bununla amele zorlamadılar. 
Kendi görüşlerine ters düşehleri dine ters düşmekle itham etmediler. 
Bilakis bu görüşleri kabul ile red arasında muhayyer kaldılar. Bunları

• İbn Maımir, Lisin. XI/32; Elmalıli: Hak Z)û}i(Mukaddiıne), s.l /3Ö. 
PJmalılı, Hak a y.

^ C e r r a h o ğ l u ,  Törstr Usûlü, s. 220. 
îbn Kayyim, İ'Um, 1/53.
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kabulü "zaruret anında haramları yeme ve içmenin mübah olması” 
konumunda gördüler. Bu konuda haddi aşmadılar. Re’yi de; 
"övülen rey" ve "yerilen rey" diye ikiye ayırdılar.

9.S.4J. Rey Çeşitleri
1- övülen Rey; Bu rey, arap dili ve uslubuna uygun olmak 

şartıyla kitap, sünnet ve seleften nakledilen rivayetlere ters 
düşm eyen^, naslan tefsir eden, onlardaki delâlet yollarını gösteren; 
nasları tesbit eden; onların güzelliklerini açıklayan ve naslardan 
hüküm çıkarma yollarını kolaylaştıran reydir. Hz. Ebubekir'in 
Kur’ân’da geçen "kelâle" hakkındaki görüşü bu kabildendir. 
Kendisine *'kclâle’’den sorulunca şö>1e dedi: ''Şimdi bu konuda 
görüşümü söyleyeceğim. Doğru olursa Allah'tandır. Hatalı ölutsa 
benden ve şe^andandır. Onu ben, "anne baba ve çocuğun dışmda 
kalanlar" olarak görüyorum. " Kelâle hakkında daha değişik 
görüşler varsa da bu görüş, kabul görmüştür.

Demek oluyor ki bir ayet ve mesele hakkında görüş beyan 
etmeden önce Kurbân, sünnet ve sahâbenin o konudaki görüşü 
araştırılır. Bunlarda hüküm bulunmazsa o zaman sayılanlara ters 
düşmemek kaydıyla görüş beyan edilir. Ama bu görüşün, İlmî 
gerçeklere de ters düşmemesi gerekir.

2- Yerilen Rey: Bü rey, arap dil kurallanna ters düşen ayet ve 
sünnet naslarıyla çelişen Allah'ın zat ve sıfatlarının ta'tilini içeren 
(cchmiyyi, kaderiyye ve ccbriyyenih tevili), nasların anlaşılmasında 
ifrat ve tefrit gösteren ve bidat ihdas eden reydir.^^^

Hz. Ebu bekir'den bir başka ayet sorulduğunda "Allah'm kitabi 
hakkında bilmediğim bir şeyi söyleyecek olursam hangi gök beni 
altında gölgelendirir, hangi yer beni üstünde barındırır. diyerek 
açıklama yapmaktan kaçınır. Hz. Ebubekir’in bu sözünü yerilen rey'e

^  İbn Kayyım, /7 i/n , a.y..
Edip Salih, Tefsîr. 1/72.
Şaübî, M uvilakit, lU/315; Edip Salih, Tefsir, Mil. 

j İbn Kayvinı, t'İâm, İ/65.
^ 1 Nisa, 4/176.
^ İbn Kayyim, tUSm, a.y.; Şatibî, MuvâS&kât, a.y,

Elmahİı, Hak Dini, 11/1320.
2  ^ tbn Kayyim, tlâm , 1/54-55;. Edip Salih, TeySr/i; 1/73.

Beyhaid, Ebubekir Ahmed, Şuabu't-lman, (lah. İbn Hacer Mühammed Said b. 
Yasyunî Zağlul), 1. baskı, Beyrut, 1991,11/424.
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örnek verirler. Hz. Ebubckir'in bu tavrından bilmediği bir şey

Alimler, peygamberimizin, "Kim Kurbân hâkkmda kendi 
görüşünce bir şey söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın." 
hadisinin Kur'ân, sünnet ve sahâbenin kavlinden delil aramadan 
bilgisizce ve arzusuna uyarak Kur'ân hakkında konuşanlar için 
söylendiğini naklederler. Bunlar görüşlerinde isabet etmiş olsalar 
bile hata etmiş sayılırlar. Zira birisi ılım ve istinbat yoluna 
başvurmadan bir ayet hakkında sırf kendi görüşüne dayanarak bir 
fikir ileri sürse bu da doğru çıksa, hatta doğruluğunda ittiik edilse 
yine metod yanlıştır. Çünkü onun ileri sürdüğü görüş, delili 
bulunmayan mücörred bir görüştür, Teymiye mücerret bir
reyle Kur’ân'ı tefsir etmenin haram olduğunu söyler.

9.5.5. Te fsire İhtiyaç Var mıdır?
Bilindiği gibi Kur'ân, belirli bir zamana sınırlı bir bölgeye ve 

belli bir insan grubuna değil de bütün zaman, mekan ve insanlığa 
hiiab etmektedir. Tüm ilimler Allah'ın tliil ye sıfatlanna dahildir. 
Allah’m zat, sıfat ve fiillerinin açıklanması Kur’ân'dadır. Bu 
sayılanlar, Kur'ân'ı anlayabilmek için geniş bir bilgi alanına ve 
kapsamlı bir bakış açısına ihtiyaç bulunduğuna işaret eder.'*^^

Kur'ân,her devir için esas alınabilecek külli kaidelerle 
doludur.'^ .̂  ̂ Kur'ân da manası bulunamıyacak hiç bir kelime 
yoktur."̂ "̂̂  Ancak Arab dili uslubuna uygun olarak Kur'ân da 
,konulduğu mana itibariyle amm, has, mutlak, mukayyed, müşterek 
lafızJar olduğu gibi kullanıldığı mana bakımından da hakikat, mecâz, 
sarih, kinâye ve tariz ifade eden kavramlar da vardır. Bundan başka 
yine Kur’ân da manaya delâlet ve bu delâletin açıklıcı ve kapalılığı 
açısından zahir, nas, müfesser, muhkem; hafi, müşkil mücmel.

^ îbn Kayyım, /VAn, 1/65. ŞatİM, Muv&fİkât, III/315
Tilmizi Tefsîr, 1; Müslim, Menakıb, 40; Darimi, Mukaddime, 20; Mösned, 
V/115; Beyhakî, ‘ab, 11/423; Hatib Bağdadi, Câmi 11/284.

]  » Taber», Cami 1/35; Kurtubî, Câmi, 1/32; Zerkeşî, Burhâa, H/162-3.
Ebu Da yud, İVifn, 5; Tijrmiz  ̂Tefsir, 1.
Zerkeşî, Burbâa, 11/163.
İbn Tevmiye, Tefsir, 11/239.
Zerkeşî, Burhan, 11/155. 

ı l ı  Şâ\m, M uvim ât, in/257, 274;
Elmalıh,y^!iir/WaA(Mukaddime),I/I4
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mülcşâbih naslar mevcuttur. Bu lafızların manaya delâleti de ya 
ibare, ya işaret, ya nas ya da iktizanın delâletiyle olur. .Bu bakımdan 
Peygamberimiz hem Kur’ân'ı tebliğ hem de tefsir etmekle 
görevlendirilmiştir.'*^^ demektir ki Kur’ân, kendisinin tefsir 
edilmesini yine kendisi istemiştir. O halde ilk tefsir hareketi islamın 
kendi bünyesinden doğmuştur.

Bazı alimler Yüce Allah'ın, kullarına, anladıkları bir dille 
hitap etmesine ve bu maksatla her peygamberi, içinde bulunduğu 
milletin diliyle göndermesine ve kitabı da onların diliyle indirmesine 
rağmen yine o kitabın, tefsire ihtiyacının olduğunu ileri sürerler. 
Buna da şöyle bir gerekçe gösterirler: ''Birisi bir kitap tasnif ederken; 
onu, başkaları tarafından anlaşılsın diye yazar. Fakat yine de şu 
hususlardan dolayı şerhe ihtiyaç duyulur.

1- Musannifin İlmî kudretinden ötürü çok ince manaları veciz 
bir kelamda cem* etmesi.

2- Musannifin bazı şeylerden gaflet etmesi ve bazj meseleleri 
zikretmemesi,

3- Yazılan eserdeki bazı lafızların bir kaç manaya ihtimalinin 
bulunması.

Kur'ân, arap kavminın fasih olduğu bir dönemde arap lisanı 
üzerine indi. Sahâbe, Kur*ân'ın zuhirini ve ahkamını anlayabiliyordu. 
İnce manalara gelince bunlar kendilerine araştırma ve tefekkür 
sayesinde zahir oluyor; ayrıca bu konularda peygamberimizAii 
müracaat ediyorlardı, İbn Kuteybe, "cl-MçsâiI" adlı eserinde bunu 
doğrular mahiyette şu rivayeti nakleder: "Şahâbe’den bazıları 
Rasulullah'a vararak Ŷa Resülcllah! Biz arabız. Bize arap diliyle 
hitap ettiğin halde bazı ayetleri anlayamıyoruz." dediler. 
Peygamberimiz: ”Bana Rabbiın öğretiyor, ben de s i z e . " diyerek 
Kur'ân'm tefsirinin dahi Allah’tan geldiğini ifade ediyor.

Zerkeşî, Barhia, \V m  
^26 Maidc. . /̂67; Araf, 7/67-8.
^27 Nahi, 16/44; İbrahim, 14/4.

Cemhoĵ \w, TersîrUsûIû,s.2\\.
Suyulî, hkân, 11/1192; Cezain, l ’ahir. Tcvcîbu'a-Nazar ila UsûU'I-Eser, 2. 
haskı. Dcynıl, 1991,s. 23.
Abdül-AJ, Salim MQkrim, el-Kur'anu'I-Kerim ve Eserûhö n'd-Pirascti'a- 
Nahviyye, Mısır, ts,, s. 216.
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Mesela sahâbe "Vnlar imanlarına zulmü karıştırmazlar .." 
ayeti nazil olunca ayetin zahiri manasına kapılıp: ''Hangimiz 
nefsimize zulmetmiyoruz ki. ” dediler, Rasulullah, "Şirk elbette 
büyük bir zulümdür. ” ayetini delil getirip burada kaşdedilen 
zulmün "şirk" olduğunu ifade ederek onları rahatlatmıştır.

Bir başka drnek olarak da Hz. Aişe’nin: ''Kimin kitabı 
sağından verilirse o kolay bir hesaba çekilecek... '* ayetinde ifade 
edilen "kolay hesap"tan maksadın ne olduğunu sormasını verebiliriz. 
Rasulullah bu hesiabın mahşerde hasab yerine arz olduğunu 
açıkladı.

Sahabenin, Kur*ân'ı anlamak için RasuluMah’ın tefsirine 
ihtiyaç duyduğu gibi, bizim de tefsire ihtiyacımız vardır. Zira onların 
dilini bile biz eğitimle öğreniyoruz.

Kur'ân'm az sayıda ayetleri hariç bir çok ayette Allah’ın 
muradını anlamak zordur. Zira Allah'ın muradını anlamak çoğu 
zaman delillere muhtaçtır. Bundaki hikmet, Allah'ın, kullarını kitabı 
üzerinde düşünmeye sevketmek istemesidir. Bu >1izden Allah, her 
ayetteki muradını açıklamayı Rasulune emretmemiştir.

Ayetierddki muhtemel manalardan birini tercih etmek 
müşterek lafızlardaki anlamlan değerlendirmek , veciz 
ifadelerdeki maksud manayı ortaya çıkarmak teşbih manası 
taşıyan veya Kur'ân'daki müphemleri ve garip lafızları 
açıklamak için tefsire ihtiyaç vardır. Hatta İbn Kesir, "Allah 
kelamının manasını açtklanmky onu tefsir etmek ve insanlara

Enam, 6/5̂ 2.
Ukman. 31/13.
suyıilî, İUcân II/l 193; Zerkânî, Mcaİhil, 11/477.
İnşikak, 84/78.

■ Buhâri, İlim, 35; Müslim, Cennet, 79; Hhu Dsvud, Cenaiz, 1; Tirmizî, Kıyame, 
5;MûsnçfİVim.
Suyûtî. itkân. a.y ; Zerkânî, McnâhiL a y.
Süyûtî, İtkân. a.y.;Cczâiri, Tevcih, s. 23.
Rkz. Sad. 38/29; Muhammed, 47/24: Mûminun, 23/69.
Suyûlî, litân  a.y.
Vakıa,56/79.

^  • Fİkz. »akara, 2/228; Tekvir, 81/17.
■ ** Cezâirî, Tevcih, s. 23; Mançlî, Ahmcd. et-Tefsîru’l-İlmiyye li'İ-AyatVl- 

Kcvniyye iT7-Arürtw,,Mıstr. ts.. s. 30.
44^ Bk/. Maide, 5/64; Rahman, 55/27; 1aha. 20/39.

Bkz. Hud, 11 ni', Müddessir, 74/51,
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Öğretmek alimler üzerine vaciptir. ” derken bu işin önem ye 
zaruretine dikkati çeker.

Kur’ân ayetlerinden çoğunun, tefsir edilmeden 
anlaşılamayacagı bir gerçektir, Ancak herkesin onu tefsir etmesi, 
alimler tarafudan caiz görülmemiştir. Bir müfessir, Kut^ân'ı tefsir 
ederken ilk önce ayetlerin ayetlerle ^  , sonra Rasulullah’m sünneti, 
daha sonra da s a h ^  ve tabiun sözüyle yapılan tefsire bakacaktır.

Bu üç önemli kaynağm ışığı altında tefsire girişir. Fakat bunu 
her insan yapamaz. Kur’ân'ı tefsir edecek şahsın yukarıda belirtilen 
hususları bilmesi yanında aşağıdaki ilimleri bilmesi de şart 
koşulmuştur. Bu ilimler, Kur’ân'ı gerçek manada anlamak için de 
gereklidir

9.S.6. Kur'ân'în Anlaştlmasmda Bilinmesi Gerekli İlimler

I- Arap Lügatini Bilmek
tslamın bekası Kur'ân'ın doğru anlaşılmasına, Kur'ân'm doğru 

anlaşılması da arapçanın hayatiyet kazanmasına yani koranmasına 
-^9 yg gerçek manada bilinmesine bağlıdır. Arap dili üzerinde 
yapılan çahşmalar ve bu alanda verilen eserler hep bu maksada 
binaendir.

Müfessir, Kur’ân'da kullanılan arapça lafızlarının hakîkatım 
şunun veya bunun söylemesi ile değil de, bizzat lüdatçıların 
kullanışlarından tahkik ederek öğrenmesi, lazımdır. Bir çok kelime 
vardır kı Kur’ân inzal olmaya başladığı zaman her hangi bir anlam 
için kullanılırken; az veya çok zaman sonra daha başka anlamlarda 
meşhur olabilmiştir. Müfessir, böyle bir durumda ele aldığı kelimenin 
Kur’ân'm nüzulü sırasında kullanıldığı anlama itibar etmesi en 
münasip olanıdır. Yalmz kelimeye verdiği anlamın ayetin siyak 
ve sibakına uygun düşmesi şarttır. Tefsirci bir kaç anlama gelen bir 
kelimenin sadece bir manasını bilirse bunda hata yapabilir. Zira

İbn Kesir, 1/3.
^  Zerkeşî, Burbia, H/156-158; Zehebî, Tefsir, 1/37-44. 

Zerkeşî, BurAâa, 11/175; Zeh«bî, Tefsir, 1/45-60. 
Zerkeşî, Burbân, Il/l 60; Suyûlî, Itkân, M/l 209:
Reşid Rıza, Menâr, 1/29. 
şâtibî, MuvâfâkSt, III/258.

* Reşid Rjza, Menir, 1/28.
Zerkânî, Menâbil, 1/520; Reşit Rıza, Menâr, 1/21-22.
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kelimeden murad edilen mana, belki de diğer inanalardan biridir. 
Bundan dolayıdır ki înıam Malik şöyle der: ”Am^ayı bilmediği 
halde Kur’ân'i tefsir eden hinsi, yanıma getirildi. Onu son derece 
azarladım. Suyuti Mücahidden **Arapçayt bilmeyenin Kur̂ ân’ı 
tefsire kalkışmasmm haram olacağmı” naklederken Reşid Rıza 
da bu konuda şunları söyler: '*Kur'ân'j anlûmak fasih arapçayı bilmeye 
bağhdır Öyleyse arapçayı bilmek de İslam dininin 
zarüriyatındandır.

Arapçanın fasih konuşulduğu ve vahyin ilk inmeye başladığı 
devirlerde bir arap köylüsü Kur’ân’ı duyduğu zaman ince 
duygululuğundan ve ince hısliliğinden dolayı secdeye kapanırdı. 
Bugün Kur'ân'ı okuyan ve incelemeye çalışan birisinde bu hal ve 
duygu görülebilir mi? Biz bunu Kur’ân’ı iyi anlamamaya 
bağlıyoruz. Zira bir şeyi iyi anlamadan duygulanma meydana 
gelemez.

2-Hadisleritt Bilinmesi: Kur*ân’ın birinci dereceden tefsiri 
durumunda olan hadislerin hem rivayet hem de dirayet açısından 
bilinmesi lazımdır. îlcride bu konu üzerinde uzunca 
durulacağından burada kısa kesiyoruz.

3- Sarf, Nahiv, İştikak, Meanî, Beyan 
ve BcdV gibi İlimlerin Bilinmesi.

Bu ilimlerin bilinmesi de müfessir için bir zarurettir. 
Bunların Önemi daha iyi anlaşılsın diye sadece Zamahşerî'nin sarf 
ilmini bilmenin zarureti ile ilgili sunduğu bir örneği buraya almak^ 
yetineceğiz. Zamahşcr! şöyle der: ”Her insan topluluğunu, imamlan 
ile çağırdığmnz gün... '' ^  ayetindeki "imam'* kelimesini ''anne" 
manasına gelen ”Hmm” kelimesinin çoğulu şeklinde tekir eden 
kimsenin tefsin bid'attir. Bu manaya göre insanların kıyamet 
gününde imamlarıyla değil de anneleriyle çağrılması gerekecektir ki.

Suyûtî, Itkân, a.y.
Bcyhakî, !̂ a 'ah, II/426;Zericeşî, tiurhin, II/l60; Suyûtî, İtkân, II/1206.
Suyûlî. / i t i a  II/1209.
Reşid Ri?£, A/e/ıi/; 1/31.

1* 0  Menâr, 1/28.
Suyûtî, İtkân, 11/1211; Âk, Usûl». 186.
Suyûtî, İtkân, 11/1209-1211; Ak. Usûl, a.y.; Cezâiri, Tevcîb, s. 22; Reşid Rıza, 
Meaâr, 1/22; Zerkânî, MeaâbH 1/522.
Isra, 17/71.
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böyle bir mana da yanlıştır. Bu yanlışlığı da sarf ilminin bilinmemesi 
sebeb olmuştur.

4-Ktraai İlmini bilmek.
Kıraat ilmini ve kıraat vccihlerinden doğacak anlam 

farklılıklarını bilmek, müTcssir için zorunludur.
5- Kelam, Usul~û Ftkth İİimİcrini Bilmek.
Kolam ilmi sayesinde Allah’ın zat ve sıfatları hakkında layık 

olmayan tcVillere girişilmemesi sağlanır. Usul-ü Fıkıh sayesinde de 
ayetlerden nasıl hüküm çıkartılacağı ve delillerin ne şekilde 
kullanılacağı öğrenilir.

6- Nasih ve Mensubu Bilmek
Bu ilim, muhkem olan ayetlerle muhkem olmayan ayetlerin 

bilinmesini sağlar.
7- RasululIabUn ve asbabmtn sünnetin m, yaşayışmm, din 

ve dünyayla ilgili tüm işlerinin bilinmesi,
Kur*ân'ın anlaşılmasında bunların bilinmesi çok önemlidir. 

Çünkü ileride üzerinde bütün detaylarıyla durulacağı gibi 
Rasulullah'ın ve sahabenin sünneti, sözleri ve fiilleri, Kur’ân'm tefsiri 
mahiyetini taşır.

8- Nuzul Sebeblerini bilmek
Şatibi, nuzul scbcblerinin bilinmemesi halinde ayetler 

hakkında şüphelere düşüleceğini; /.ahir nasların iyi 
anlaşılamıyacağını ve bunun sonucunda ihtilafların çıkabileceğini 
ileri sürer. Buna delil olarak da şu olayı nakleder: 'Bir gün Hz. 
Ömer yalnız başma kalır ve düşünccye dalarak kendi kendine şöyle 
der: **Bu ümmet, nasıl olur da ihtilafa düşebilir? Zira peygamberi bir, 
kıblesi bir.** Hz. Ömer, bu düşüncesini tbn Abbas'a açınca İbn 
Abbas:"Ey müminlerin em iri! Bize Kur'ân indi ve biz onu okuduk. 
Okurken onun kimin hakkmda nazil olduğunu biliyorduk. Bizden 
sonra topluluklar gelecek; bunlar Kur'ân't okuyacaklar, fakat kmiin 
hakkmda indiğini bUemiyecekler Bunun sonucunda şahsi görüşler

Suyûtî. hkâa. II/1210‘, Karş.: Zamalışcrî, Kc^-şâf,\\t^59.
Suyûtî, İtkân, H/1211; Ak, Usûl, a.y.; Cc/âiri, Tevcîh, s. 22.
Suvûtî. İlkân a.y.; Ak, Usûl, a v.: Cezâirî. Tcvcîh, s. 22,
Suvûtî, hkân. 11/1211; Ak, ÛsûL s. IK7; Cezâirî, Tevcih, s. 22; Reşid Rıza, 
Mcnâr t/24; Zorkâni. McnâhiL I/.^22.
Şâlibî, Muvâmkât, III/258; Suyûtî, İtkin, II/12I1; Ak, Usûl, s. 187; Cezâirî, 
Tevcih, s. 22.
Şâtibi, Muvâmkâi,\\\l259.466
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ortaya çıkacak. Şahsî görüşler ortaya çıkmcada ihtilaflar olacak ve 
birbirlerine girecekler. ” dedi. Bu yorum Hz. Ö/ner'in hoşuna 
gitti.

9- Kur'ân'ın indiği dönemdeki arap adetlenni biİnıek.
Kür’ân’ı anlamak için gerekli ilimlerden biri de Kur^ân’ın 

indiği sırada mevcut olan söz, fiil ve hareket tar/Janyla ilgili arap 
adetlerini bilmek gerekir.

Kur’ân, bütün insanlann dalâlet ve bedbahtlık içinde 
olduklarını peygamberin de onları hidayet ve saadete ulaştırmak için 
gönderildiğini söyler. Müfessir. onların hallerini ve içinde 
bulundukları durumları bilmezse ayetlerin yerdiği adetlerini gerçek 
şekliyle nasıl anlayabilir ve ayetleri buna göre nasıl yorumlayabilir?

Buna şöyle bir örnek verebiliriz. 'İçinizdekmi açıklasanız da 
gizlesenız de Allah sizi onunla hesaba çeker. ayeti nazil olunca 
bu sahabeye çok ağır geldi. Rasulullah'a vararak **Diz buna güç 
yetiremeyiz, İçimizden geçenlere nasıl hakim olahm." dediler 
Rasulüllah da: "Siz İsrailoğullan gibi Ya Rabbi işittik, isyan 
ediyoruz." mu demek istiyorsunuz? Böyle demeyin, işittik, itaat 
ettik, deyin, "buyurdu. Saluibe bu söze devarn ettiler ve dillen bu söze 
alışınca Allah Teala: "Rahbimiz! Eğer unutacak veya yanılacak 
olursak bizi so rg u la m a ." ayetini indirdi ve onların yükünü 
harıflclti.

Onlar küllirdcn yeni çıkmışlardı. Eski alışkanlıkları sebebiyle 
yanılıp küfrü gerektirecek söz sarfedebiliyorlardı. Allah Teala onların 
bu hallerini mazur gördü ve aflctti.

JO-Vehbîiliın ve üstün zekaya sahip olmak
Demek oluyor kı gerek Kur'ân'ı tefsir etmek, gerekse onu en 

güzel şekilde anlamak isteyenler için Kur'ân’ın inerken bizzat hitab 
ettiği toplumun, ilim ve kültür seviyelerini; adet ve gelenekleriyle 
birlikte yaşayış tarzlarını bilmek önemli bir keyfiyettir. Ancak bu da 
yeterli değildir. ”Kur’ân, her seviyedeki insana yol gösterici olarak

467

468

Şâlibî, Muvâfakât a.y.; Karş. Bcvhakî. 11/425; Başlca örnekler için bkz.:
Şâtibî, MuvâlTıkâi IIIZ259-61.
Şâlibî, Muvâmkâl III/26I; Rcşid Rı?jı, Mcnİr, 1/24.
Bakara. 2/2K4.
Bakara, 2/2X6,

^2} Kurtubî, Câmi FI/427.
Suyûlî,/ûtâa IF/1212.
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İndiğine ve Allah Teala da bizim içinde bulunduğumuz her çeşit zaafı 
da bildiğine göre Kur'ân'm hitab tarzınm her zaman ve mekan 
insanın yapışma uygun olacağı açıktır. Buna göre Kur'ân'ı anlamak 
için iyilikleri ve kötülükleriyle içinde yaşadığımız toplumun, sonra 
gelenlerin de, sonraki toplumlann adet, gelenek ve İlmî durumlarını 
inçclemesinde yarar vardır. Tabii bu adetler incelenirken Kur’ân’ıh 
bunlara karşı hitab tarzına da dikkat edilecektir.

Tefsir, Kur’ân'm anlaşılmasını sağlayarak insanlara dünya ve 
ahıret mutluluğunu kazandırmayı hedef edindiğine göre; geçmişte 
yazılan tefsirlerin her şeyi açıkladığı zehabına kapılarak bizim 
Kur'ân'ı anlamak için sadcce onlara müracaat etmemizin 
gerekliliğine inanmak veya oturup sadcce o tefsirlerin metodlarını, iyi 
ve kötü taraflarını ortaya koymaya çalışmak, Hz. Peygamber’den en 
son müslümana kadar ümmetin iemaına ters d ü ş e r , Z i r a  o 
tefsirler, o günün insanına hitap ediyordu.Toplumlarmdaki insanların 
kültür seviyeleri veya İlmî gelişmeleri o kadardı. Kur’ân'da her şey 
var da -kİ öyledir.- onlar açıklayamadıysalar biz ne güne duruyoruz? 
Onlarla uğraşacağımıza Kur'ân düstur ve gerçeklerini insanlara 
ulaştırmaya ve Kur’ân'ı iyi anlamaya çahşsak daha iyi olmaz mı?

Fıkıh denilen amelî hükümler, Kur’ân'da en az açıklanan 
konulardır, Halbuki Kur'ân'da terbiyeye, ruhlan saadete ve 
cehalet bataklığından marifet zirvesine yükselten şeylere Allah'a ve 
ahiret gününe inanan kimselerin müstağni kalamıyacağı sosyal hayat 
düsturlanna, ilmî seviyesi ne olursa olsun her türlü insana mutluluk 
yollarını gösteren prensiplere yol göstericiliğe çağrı vardır. Kur’ân 
tefsiri hakkında söz söylemek kolay bir iş olmasa gerektir. Ama zor 
olduğu kadar da önemli bir iştir. Kasdettiğimiz tefsir, insanlan dünya 
ve ahiret saadetlerine irşad eden bir ilim olması hasebiyle Kur’ân'm 
ânlaşılmaşıdır. En yüksek maksat da budur. Bunun dışındaki 
konular, ikinci derecede yahut onu anlamaya vasıta olan konulardır.

Kur'ân'm anlaşılması ve insanlara anlatılması göreyi, hep dini 
sahalarda ilim yapan insanlara yüklenmeye çalışılmıştır. Bu 
doğrudur; ancak Kur'ân, bazı alimlerin de dediği gibi astronomi 
alanında^ peygamber zamanında bilinmeyen ince ilmî meseleler

^ R e ş i d  Rıza, Meaâr, I/20-21. 
Reşid Rıza, Menâr, 1/19.

■■ Kosimi, S4ebisin, 1/323.
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getirmiştir. Bu meseleler, Kur*ân'm eşsiz İlmî meselelerinden 
sayılır. Bundan başka yaraülış , tabiat ilimleri , cinler'**® 
ve meleklerle "*** ilgili yüzlerce ayet vardır. Öyleyse müsbet ilimler 
dalında çalışan alimlerin de Kur'ân'a yönelerek kendileriyle ilgili 
ayetleri incelemeleri yerinde bir iş olac^tır. Eski insanlar, bu gibi 
ayetleri ilimlerine uygun bir şekilde anlamışlardır. Müsbet ilim, 
eşyanın gerçeklerini keşfedincc eskilerin zan içinde oldukları gerçeği 
ortaya çıkmıştır.

Kur*ân’daki çeşitli konularla ilgili ayetlere baktığımız zaman 
sanki onların, sonradan gelecek insanlara ilimleri ilerledikçe ortaya 
çıkacak mucizeler olarak Kur'ân’a konmuş olduğunu görürüz.

Peygamberimiz zamanında yaşayanlara Kur'ân’ın mucizesi, 
geçmiş toplumlara ait tarihi olaylardan ve onların dinlerinden haber 
vermesidir. Bunlar, mucizedir; zira Rasulullah'ın okuma yazma 
bilmediği ve yahudi ve hristiyan ilim adamlarıyla görüşmediği herkes 
tarafından biliniyordu. Buna rağmen Kur’ân vasıtasıyla geçmişe ait 
sıhhatli bilgiler veriyordu.

Geçmişte bazı ayetlerin manası, kolayca anlaşılırken bazıları 
da onların ilimlerinin noksanlığından dolayı kendilerine müteşabih 
geliyordu. Bu kısım onları çok ilgilendirmiyordu. Çünkü bunlar, 
onların sahip olmadıkları bir takım ilimlere aitti. İşte bu âyetler, 
sonradan gelen alimler için mucizelerdir.^®^ Geçmişte bunların 
bazıları anlaşılmadığı için müteşabih kabul edilirdi. Bu bakımdan da 
kalblerinde hastalık olmayanlar, bunların ilmini Allah'a havale 
ederken aksi insanlar da müteşabihe sarılıyor, bunlar hakkında ileri 
geri konuşuyorlardı. Kur*ân indiği sıralarda araplar fesahat ve 
belagatla hat salhaya ulaşmıştı.Kur'ân, belağatıyla onlan hayrete 
düşürdü. Bu da bir mucize idi. Çünkü onlardan lafızda, dizilişte ve

Bkz. Talak, 65/12; Enbiya, 21 /30; Nemi, 27/88; Şura, 42-29; tsra, 17/44; RaJıman, 
55/29; T ia  95/4; Nuh, 71 /6.
Kasimî, MehâsiiK im i.
Bkz. Furkan, 25/54; Hucurat, 49/13; Tarık, 86/5-7; Kıyame, 75/36-40; Mürseiat, 
77/20-3.
Bkz. Enbiya, 21/30: Rahman, 55/19-20; Yasin, 36/80; Nahi, 16/15, 68-9; Naziat, 
79/30; Hıcr, 15/19; Ca.siye, 45/5.
Bkz. Müzzcmmil, 72/1-17; Sallat, 37/158-66; Yasin, 36/15-33, 35,39, 41.
Bkz. Bakara, 2/30-4, 98, 102, 161, 176, 177, 210, 248, 235; aUi tmran, 3/18, 42, 
45.
Kasimî, Mehâsin. 1/377.
Kasimî, Mebâsin, 1/332.
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İfade ettiği haber ve bilgilerin doğruluğunda onlardan benzeri söz 
islenmesine rağmen arap bu konuda varlık gösteremedi, 
gösleremıycceklir de.'*’*'* Şu bir gerçek ki Kur*ân; fizik, tıb ve felsefe 
kitabı değildir Onun asıl gayesi insanları doğru yola iletmek ve 
böylece onlann dünya ve ahiret saadellcrini temin etmektir. Ancak 
Kur'ân, ilmî seviyesi düşük insanlar yanında; fizik, matematik, 
astronomi, tıb. edebiyat, bilim adamlarına da hıtab etmektedir. Her 
peygambere hitab etliği toplumda veya toplunılarda en çok yaygın 
olan ve şöhret bulan şey ne ise o cinsten mucizeler verilmiştir. 
Peygamberimizin dönemi, diğer peygamberlerin döneminden çok 
farklıdır. Hz. Musa döneminde sihirbazlık, Hz. İsa’nın döneminde de 
tıb gelişmişti. Onun için bunlara o cisten mucizeler verilmişti. 
Rasulullah son peygamberdir ve onun getirdiği kitab da son 
kitabtır.Bu durumda Kur’ân. sadece cahili dönemdeki fesahat ve 
belagat sahibi araplara değil, her devrin edip, şaİr ve diğer bilim 
dallarındaki alimlere de hitap etmektedir. Haluk Nurbaki’nin 
ifadesine göre Nobel ödülü ka/anan teori, Kur’ân'da bir ayet 
olduğu gibi. Kaptan Goustcau’vıı hayran bırakan ve muhtemelen 
müslünıan olmasına scbeb olan da. bir ayettir,

M. Ali el-Bâr, "Kur'ân-ı Kçrim ve Modern Tıbba Göre 
İnsanın Yaratılışı” adh eserinde yaratılışla ilgili yüzün üzerinde 
ayeti ele almış ve müsbet ilimİerm yıllar sonra ulaştığı bazı ilmî 
gerçeklere Kur’ân’ın yıllar önce parmak bastığım izaha çalışmıştır.

Bu ayetler de bu devrin insanına bir mucize olarak 
hılabetmekledir.

Kur’ân ayelleri ile ilgili özel çalışmalardan biri de İbrahim 
Kemal Elhcm’in yazdığı •’d-Alakatü Beyne’l-Cinni vc’I-İns ıtıin 
Minzari’l-Kur’ân ve’s-Sünne” adlı eserinde Kur'ân ve sünnet 
ışığmda insanlarla cinler arasındaki ilgi anlatılmaktadır. Bu eserde 
dc yüzün üzerinde ayet işlenmiştir.

Bunlara dayanarak Kur’ân'm anlaşılmasında bilinmesi gereken 
ilimlerin arasına müsbet ilimleri de katabiliriz. Tabi bir kişinin

Bakara, 2/23-4.
• Yasin. 3606. Bilgi için bkz. Nıırl>aki. Haluk, Kur^ao’i Kcrim'dcn Ayetler t'e 

İlmî (îcrçckIcr, haskı. Ankara. 199,3. s. 26^30.
Rahnıan, 5?/|9-20. lîilgi için bkz. Nurbakı. Kuran'dan Ayetler, s. 64-48.
Bu esor. Diyanol Vaklı yayınları arasında .Ankara’da [991 yılanda yayuılannııştır.

^  Eser, İ9<>3/1413 yılında Boyrulla hasılmış olup 350 şayiadan îbarci ilmî bir 
çalışmadır.
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bunların hepsini öğrenmesi mümkün olmayacağı için çeşitli 
branşlardaki insanların kendi bilim dallarında çalışırken konuyla 
ilgili ayetleri dc incelemeleri, Kufân'a ve dolayısıyla insanlığa hizmet 
olacağı kanaatindeyiz. Bunu yaparken heıti komisyon halinde 
çalışmaları, hem de aralarında dini ilimlerde otoriter bir alımı 
bulundurmaları da yararh olabilir.

Netice olarak diycbiUriz ki Kur'ân'ın bütün zanıan, mekan ve 
insanlara küllî kaidelerle hitab etmesini ve gün geçtikçe gelişen ilmi, 
dikkate alırsak; içerdiği hakîkallerlc beşerin benzerini getireırtiyeceği 
bir k itap^ur’ân’ın tefsirinde gerekli olan ilimlerin bilinmesi şartıyla 
her devrin din ve müsbet ilimler alanındaki bilginlerinin,

Kur'ân'ın tefsire ihtiyâcı olduğunu böylece tesbit ettikten sonra 
biraz da yapılacak tefsirin şekilleri üzerinde duralım.

9.5.7. te fsir Çeşitleri

Yukarıda tefsiri, tbn Abbas'lan naklen; '̂ kimsenin biimekten 
müstağni olamıyacağı tefsir, arap dilini bilmekte mümkün olan 
tefsir, ilimde otoriter olanların bileceği tefsir ve Allah'tan başkasmm 
bilmesine imkan olmayan tefsir" diye dört kısım olarak verip, 
bunlarla ilgili gerekli izahlan yapmıştık. Burada ise tefsirin yapılış 
keyfiyetini ilgilendiren çeşitleri îizerinde duracağız. Bunlar rivayet ve 
dirâyet tçfsirleri diye ikiye ayrılır.

9.5.7.J. Rivâyet Tefsiri
Rjyâyct tefsiri, Kur'ân̂ n, Kur'ân̂  sünnet ve sahabe İcavli ile 

açıklanmasıdır. Buna "nakli veya mc'sur tefsir" de denmektedir.
Rivayet tefsiri, Kur’ân'ın nui^Iü ile başlar. Rivâyet tefsirinin 

belkemiği, Hz. Peygamber ve sahabe ilişkisinden oluşmuştür. Şöyle 
ki; vahiy geldikçe bazen Kur'ân’ın bazı ayetleri, bazılarını açıklamış, 
bazen I^ıbuİüllah açıklanması gereken mücmci, müşkil, müphem 
ayetleri tefsir etmiş, bazen de sahabenin müşkil gördfüğü yerleri izah 
etmiştir. Sahabe dc bu mirası, kendilerinden sonfakilefe aktarmıştır. 
Böylece bu üç kaynak sayesinde ayetlerin manası, kıraat vecihlen.

Zerkânî, MenâbiL 1/481; Zehebî, Tefstr, I/J 52.
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muhkem ve müteşabihler, nuzul sebebleri ve nasih, mensuh ayetler 
hakkında eşsiz bilgiler elde edilmiştir.

Bu kısa açıklamadan sonra rivâyet tefsirinin kaynaklan 
üzerinde durup; Kur*ân'ı tefsir edişlerine dair bir kaç örnek verelim.

/-  Kur*âa: Kurbân tefsirinde birinci kaynak, yine Kur*ân*dır. 
Bunu "Sonra onu açıklamak bize düşer. ayetinden öğreniyoruz.

Kur*ân*m bazı ayetleri, bir yerde bir konuyu muhtasar 
anlatırken bir başka yerde detayına iner. Bir ayette mutlak olarak 
^krettiği bir hükmü, başka bir ayette takyid etmiştir. Bunlara bir 
kaç örnek verelim.

a- ’*Tmk*itt ne olduğunu sen nereden bileceksin?'*, *’(0  
karanlığı) delen yıldızdır." Birinci ayetteki "tank" kelimesinin 
anlamı, ikinci ayette "delen yıldız" olarak verilmiştir

b- **Bana verdiğiniz sözü tutun ki ben de size verdiğim sözü 
tutayım." ̂  ayetinde karşılıklı olarak verilen sözler belli değildir. 
"Allah İşrailoğullanndan söz almıştı İçlerinden oniki başkan 
göndermiştik Allah demişti ki:''Ben sizinle beraberim, eğer namazı 
kılar, zekatı verirseniz, elçilerime inanır, onlara yardım eder ve 
Allah'a güzel borç verirseniz elbette sizin günahlannızı örterim ve 
SİZİ altlarından ırmaklar akan cennetlere sokarım," ayetinde 
verilen sözler açıklanmıştır.

c- "Size (haram oldukları) okunacak olanların dışında kalan 
hayvanlar sizin için helal kılındı." ayetinde haram olduğu 
bildirilen hayvanlar yoktur. Bunlar,aynı sûrenin beşinci ayetinde 
"Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, 
boğulmuş..,.hayvanlar...karam kılındı." ayetinde açıklanmıştır. 
Bunun örnekleri Kur*ân'da çoktur.

2-Sünnet. Kur*ân tefsirinde ikinci kaynak durumundadır. 
Sünnetin I^ur'ân'ı tefsir ettiği de Ccnab-ı Hak tarafındân haber

Bilmen, Ömer Nasuhi, Bûyûk TeAîr Taribi, İstanbul, 1973,1/l 52.
Kıyame, 75/19.
İbn Teymiye, Tcüİr, 11/231.
Tank, 86/2-3.
Bakara, 2/40.
Maİde, 5/12.
Maide,5/1.
Bafka örnekler için bkz. Bakara, 2/, 186; Bakafa, 2/37. ayet, Araf/7/23 ile 
açıtdanmmtif.
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verilmiştir. Sünnetin Kur’ân'ın tefsiri olduğunda alimler ittifak 
etmişler ve Rasulullah'm dinle alakalı söz, fiil, tîücrir ve her türlü 
işaretinin Kur^ân'a tefsir teşkil ettiğini ileri sürmüşlerdir. Bu konu 
çalışmamızın üçüncü bölümünde ele alınacağmdan bu konuda 
söylenmesi gerekenleri oraya bırakıyoruz.

Sübâbe Tefsiri. Sahabe, Kuı^ân’ın nuzulüne şahit olmuş, 
onun nerede ve kimin hakkında indiğini görmüş, Kur'ân'la ilgili 
Rasulullah tarafından yapılan açıklamaları dinlemiş mümtaz bir 
topluluktur. Sahabenin tanım, sünneti, adaleti ve kavli hakkında 
ileride detayh olarak durulacaktır. Burada sadece sahâbenin tefsiri ile 
ilgili bir kaç kelime ile yetinelim.

Sahâbenin tefsire ait sözü, "müsned" kabul edilmiştir. 
Bunlar, sebeb-i nuzule dair haberlerdir, Hakim(405-I014), Buhari ve 
Müslim'in nuzule ve vahye şahit olan sahâbenin tefsirini "müsned" 
saydıklarını nakleder.

Zerkeşi de sahabe tefsirinin "merfu hadis" hükmünde 
olduğunu zikreder. Gerçek şu ki sahâbenin tefsire ait söylediği 
söz, onun içtihadına ve arap dilinden nakline dayanmıyorsa bunun 
hükmü merfudur. Fiten, cennet, cehennem sıfatlarına, yaratılışın 
başlangıcına, peygamberlerin kıssalarına ve bir amel karşılığında 
ceza ve mükafata dair haberleri merfu hükmündedir. Zira bunlar, 
içtihadla bilinecek olaylar d e ğ i l d i r . M e s e l a  Ebu Hureyre'nin 
'̂ Giyinmişlerdir; faicat çtplaJctırlar. Başka kadınlan da kendileri gibi 
yapmaya çalışırlar. Bunlar cennetin kokusunu alamazlar... hadisi 
ve benzerleri rey’e dayanarak söylenen sözler değildir. Bu durumda 
onlar da müsned sınıfına dahildirler.

Sahabe, şer! bir hükümle ilgili ayeti tefsir ettiği zaman bu 
tefsirin Rasulullah'tan istifade edilerek yapıldığı ihtimali vardır. O 
halde bunların ve arap diline (layamlar^ yapılan tefsirin merfu 
olduğuna kesin hükmedilemez. Sahabenin tefsiri, israiliyata dair 
olursa bu merfu hükmünde olamaz. Abdullah b. Sclam(43/663) gibi 
ehl-i kitaptan olup da sonradan müslüman olanlar istisna

NahI, 16/43.
İbn Salah, Ulum, s. 45; İbn Hacer, Nûtei. 11/530.
İbn Hacer, Mûket, H/531.
Zerkeşî, Buritin, II/l 57. 

m  İbn Hacer, a.y.
Müslim, Libas, 34; Mûsaed, 11/356; Mavatta, Libas, 4. 
İbn Hacer. mÂet, a.y.
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e d i l m i ş t i r A n c a k  ehl-i kitabtan yaptıkları nakiller merfu 
değillerdir. Zaten sahabe bu konuda birbirlerini uyanrlardı.^^

İbn Cerir Tabcrî(310/922)’nin tefsirinde sahabe ve tabiînden 
sıkça nakillere rastlanır.

9.S.7.2, Dirâyct Tefsiri

Buna "rey tefsiri" de denir. Yukarıda '’Kur'ân hakkında reyle 
konuşma" konusunu işlerken rey tefsirinin tanımını ve öğülme ve 
yeriİme açısından rey'in çeşitlenni vermiştik. Onları tekrar ele 
almayacağız. Burada dirâyet tefsirinin caiz olup olmadığı 
konusundaki farklı görüşleri vermeye çalışacağız.

Dirâyet tefsiri, "Arap dili ve edebiyatı ile dinî, felsefî ve 
müsbet ilitnlcre dayantlarak yapılan tefsire denir.

Kur'ân ayetlerini izah ederken ayetleri açıklayan Kur'ân ve 
hadistan kesin nas varsa teVile gidilmez. Ancak rivayet tefsiri ile 
dirâyet tefsiri arasında bir çelişki yoksa onlardan her ikisi de birbirini 
destekİer,mahiyettedir. Dirâyet tefsirlerinde gözlenen durum budur.

Alimler, rey tefsin konusunda ihtilafa düşmüşler, kimi onu 
haram sayarken kimi de caiz görmüştür. Rey tefsirinde en tehlikeli 
husus, birisinin kesin delil olmaksızın Allah’ın muradının şu veya bu 
şekilde olduğuna kesin karar vermesi veya dil kurallarını, şeri 
metodu bilmemesi ve nefsî arzularından bazısını Kur'ân ayetleriyle 
desteklemesidir. Fakat kişi tefsir için gerekli şartları taşıyorsa 
Kur'ân'ı tefsir etmeye çalışmasında bir sakınca yoktur.

Rey tefsirine karşı çıkanlar, bu tür tefsiri bilgisizce Allah 
adına konuşma olarak değerlendirip caiz olmadığına dair şu delilleri 
ileri sürerler.

\-"...Allah hakkında bUmediğiniz şeyleri söylemenizi haram 
kümıştır."̂ ^^

2- "Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme.

İbn Ilacor, mkcL II/.M2. 
fbn f lacer, NükcL 11/533.
ZcTkâni. McnâhiL 11/481.

508 Sııdrettin. Kur'an Tefsirinin Kaynaklan, tstanbul. 1990, s. 103.
SııphiSalılı. A/cAaA/*-,s. 293.
Talvri. Câmi. I/27( 1 .cüz.); Zebcbî. Tersîr, 1/256; Ak, Usûl,, s. 168-9; Gümüş, 
Kurun Ti-Tsiri s. 127-130,
Aral. 7/VI
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3-"Ŝ na zikri verdik ki kendilenne indirileni insanlara 
açıklayastn. ayeti beyan görevini sadece Rasulullah'a yüklemiştir.

Dirâyet tefsirini caiz görenler ise şu delillere tutunurlar:
1-Kur’ân’da insanları düşünme ve tefekküre teşvik eden 

ayetlerin hepsi, rey tefsirinin cevazına delâlet eder.
2-Rey ile tefsir salıâbe döneminde başlamıştır. Onlar bir şey 

hakkında Kur*ân ve sünnetten nas bulamayınca kendi görüşlerine 
başvurmuşlardır.

3-Rçy ile tefsir zannîdir. Zari ise ilim ifade eder. Katî bir 
dclililn olmadığı yerde zan ile amel edilir. Hz, Peygamberin İbn 
Abbas için. ”AHaĥ ıtn! Ona te V/// öğret.., ^^^ duası.

Her iki grubun delillerine bakılıp bunlar, karşılıklı olarak 
incelendiği zaman, teVile karşı çıkanların deliUcrinin Kur'ân'ın 
tc’vuilinın vapılmasınm yasak olacağına açıkça delalet etmediği 
görülür. Dirâyel tefsiri dalında yazılan yüzlerce cilt tefsir kitapları da 
göistcrıyor ki teVile karşı çıkanların görüşleri pek itibar görmemiş ve 
bunlar birer şahsî fikir olarak kalmıştır.

Bu durumda bize ve her devrin insanına düşen görev, Kur’ân’ı 
anlamaya ve gelişen ilim Ve teknik de takıp edilerek; Kur’ân’ın - 
hükmü açık olup. teVile müsait olmayanları bir tarafa- teVile müsait 
olan ayetlerini tefsire çalışmaktır.

Buraya kadar sunduğumuz bilgilerle dinin ilk delili olan 
Kur'ân'ı tanımaya çalıştık. Bundan sonraki bölümde de dinin ikinci 
delili olan sünnet i^zerinde detaylı bir şekilde durularak tanıtılıp daha 
sonra her iki delilin birbiri İle ilişkisi üzerinde durulacaktır.

E.skidcn oldııgu gibi gününıü/de de sünnetin sübûtu deliİliği 
etrafuvda çokça ‘jüphclcr ortaya atıldığı bir vakıadır. Bu şüphelerin yerinde 
olup ohnadıgını ortaya koyınak gerekliğine inandığımız için 55ünnetin subutu, 
Üclilliği, değeri ve stinnelin günflnıüze hangi şartlarda ulaştığı hususu 
ü/erinde u/unca durmak istiyonız. Böylcce, Kur'ân'la sünntHin hem itibar ve 
delil açı.sından aynı seviyede olduklarını, hem de din için ikisinin birbirinden 
a\Tilmayan bir bütün oldukUırını ortaya koyabilirsek kendimizi mutlu 
hı.s.sederiz. Şimdi bu inanç doğrultusunda sünneti açıklamaya geçebiliriz.

Isra, 17/36.
Nuhl. 16/41 

•. I  ̂ Mulıammgd. 47/124 
\ ;  ffahân ilim. 17- Mûsncd Vl/127.
- ‘ H uhm  İlim. 17; Müsncd  Vİ/127.
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Ebu’l-Beka hadisi şöyle tarif eder: ”Hadîs "tabdis” 
mastanndân haber vermek manasında bir isim iken, somaları Hz. 
Peygarnber'e nisbet edilen bir söz veya iş yahut bir takrire ad 
(̂ muştur. Çoğulu ”cbâdis”dir.

Bazı alimler, hadîs kelimesinde "yenilik^ manası ̂ z ip , onun 
"kadim" kelimesinin karşıtı olduğunu söyleyerek "kadim" sözüyle 
Kur’ân'ı, "hadîs" sözüyle de peygamberimize izafe edilen şeyleri 
kasdetmişlerdir.2

Peygambcrimiz(â.s.) "hadîs" kelimesini bizzat kendi sözü 
hakkında kullanmıştır ^

Siinnct» yol mânasmadır Bu kelime, iyi yol için de kötü yol 
için de kullamlır. A n c^  şeriar dilinde, dinde hoş karşılanarak takip 
edilen yola bu ad verilmiştir. Dinde takip edilen yoldan maksat  ̂
Rasulullah(a.s.)'ın ve dinde örnek olmuş sahabenin takip ettiği yol 
kasdedilmiştir. Bundan dolayıdır ki j^sulullah(a.s); "Benim 
sünnetime ve Benden sonra Hulefa-ı Raşidin’in sünnetine tabi 
olunuz**̂  buyurmaktadır.

Hadîs ve sünnet, biri diğerinin yerinde kullanılan iki kelime 
olduğu kabul edilmiş ve bunlardan bir sözün, bir herckctin, bir 
takririn veya bir sıfatın Resul-i Ekrcm(a.s.)'e izafesi anlaşılmıştır.  ̂
Yalnız Ebu’l^Beka'ya göre sünnet, hadîsten daha umûmîdir. Zira 
sünnet kelimesi; sözü, işi ve takriri ifade ederken; hadîs sadece sözü 
kapsar.^ Subhi Salih ise, "Hadîs; hem fiil, hem söz, hem de takriri

1. HADts VE Sü n n e t in  t a n îm i

Ebul-Bckâ, Eyyub b. Musa, el-KûUiyât (tah. Adnan Derviş), 2. baskı, Beyrut, 
1413/1993, s. . m  

2 Suphi Salih, Ulûmu’I-Ifadis, 5. Baskı, Beyrut 1965/1388, s. 4-5 
]  Dkz. Buhârî, Rikak, 51.
J  Ebu'i-Bckl Külliyât, s. 497.
■ Ebû Davud, Sünnet, 5; Tirmizt, tlim,16; tba Mâce, Mukaddime, 6; Dârimî, 

Mukaddime, 16; M û sn cd l\1 6 ,127.
” Suphi Salih 'Ulûm, s. 3.
”  Ebu'l-Bekâ, Külliyât, s. 497.
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İhtiva ettiğinden umûmî; sünnet, ise sadece fiili içerdiğinden daha 
hususidir. *

Ancak bif çok yerde sünnet; hadîs’cfc/? farklı anlamda 
kullanılmışsa da hadîsçiler, bunların delalet bakımından müsavi 
olduğunu veya en azından birbirlerine yakın olduklarını kabul 
etmişlerdir. Bazı muhaddislerin 'Hadîsle sünnet, eş manalıdır" 
sözlerinden maîksatları da budur;^ O halde bu iki türlü 
isimlendirmenin aslına bakmayacak olursak hadîsle sünnet aynı 
şey olmuş olur.

Fakat mutlak sünnetin sadece Rasulullah(a.s.)'ın sünnetine has 
olduğu söylenemez. Zira hukukçular nezdinde sünnet, din yoludur.*® 
Bu da ya Rasu]ullah(a.$.)'ın ya da sahabenin söz ve fiiline dayanır. 
Gerçi İmam Şâfıî, sünnetin sadece Ra$ulullah(a.s.)'a ait olan olaylara 
denilebileceğini söylerse de sünnet normalde tabi olunan ve uyulan 
yol anlamına geldiğine göre meçâ/x;n sahâbînin söz ve fiiline de 
sünnet adı verilebilir ** Ebu’l-Beka der ki "Bize göre sahabeyi 
taklit vacip olunca onlann yolu, RasuIuJlah(a.s.) yoluna tabi 
ohnaktan başkası olamaz. Bu da, onların yolunun da sünnet olduğuna 
delalet eder. "

Şunu dâ hemen ilave edelim kı sünnet dinde uyulan yol 
anlamına geldiğine göre tnüstehabı, mubahı, vaciplcri ve farzları da 
içine alır.*^

2. h adîssin  CEM* VE TEDVÎNI
Hadîslerin cem‘ ve tedvîni konusuna geçmeden önce 

Rasululiah(a.s.)’la muhatab olan arapların okuma-yazma bilip- 
bilmedikleri; biliyorlarsa bilme oranları hakkında bilgi vermede yarar 
vardır.

Suphi Salih. Arap Yanmadası'mn kuzeyinde bulunanların 
okuma-yazma bildiklerini ileri sürer ve Mekke'de okuma-yazma 
oranının Medine'den daha üst seviyede olduğunu söyler, Tslitekim

8 Suphi Salih, Ulûm, s. 5.
;  Suphi Salih, Ulûm, s.8.

Ebu'l-Bekâ, Külliyat s. 497. 
"  E b u ' l - B e k â , s .  498. 

Ebu’l-Bekâ, Külliyât, a. y, 
Ebu’l-Bekâ, A-<7ft>iıia.y. 
Suphi Salih, U/ûm,s. 14,16.
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Kur’ân^ Kerim, Peygamberi, ümtnî' Arapları da, "Üminîyyûn” 
olarak nitelerken Hz. Peygamberimizde: ümmî bir ümmetiz, 

hesap, ki tap bilmeyiz. ^  "Ben üınınf bir ümmete gönderildim " ̂  ̂  
sözleriyle hem kendisinin, hem de Arapların limmî olduğunu açıkça 
iliide eder. Âyetlerde ve hadîslerde geçen "ümmî "kelimesi İster 
Arapİar'ın^ isler Peygamberimizin sıfiıiı olsun bu, "okuma-yazma 
bilıneycn kimse" anlamına gelir Islâm alimleri bunu böyle 
anlamışlardır. ^

Tarihî vesîkaiar, Cahiliye dönemine ait şiirlerin yazılarak 
kaberiin duvarına asıldığınn Kür^ân’tn, innieye başladığı günden 
itibaren vahiy katiplerine yazdırıldığını; diğer yandan hadîslerin de 
Kur'ân'la birlikte yazılmaya başlaildığıni, bir ara hadislerin 
yazılmaşının yasaklandığını, göstörmektedir. Buna göre Araplara 
ümmî denmesi, onların hepsinin okuma-yazma bilmediği anlamına 
gelmez Bu demektir ki onların ekserisi ümmî idi.-*

Yukarıda ilk dönemlerde okuma-yazjna bilenlerin Medine’ye 
nazaran Mekke'de daha çok olduğunu nakletmiştik. Bu gerçeği. Bedir 
savaşında esirler arasında okuma-yazma bilenlerin, ^edineli 
çocuklardan on tanesine okumâ-yazjııa öğretmek şartıyla serbest 
bırakılması hususu ile Rasulullah(a.s.)'ın vahiy katiplerinin kırka 
ulaşmış olması desteklemektedir.

Fakat Medine’ye hicret edildikten sonra durum değişmişti. 
Zira Rasulullah(a.s.), Abdullah b. Aınr b. As'ı mescidin yanında 
yaptırdığı sofada okuma-yazma öğretmek için görevlendirmesinden 
sonra okuma-yazma bilenler çoğaldı. Rasulullah(a.s) zamanında 
Medine’de bulunan dokuz mescit, ilmin yayılması için mektep olarak 
kullanılmıştı. Resulullah(a.s.)’ın emriyle çocuklara buralarda ders 
okutuluyordu.-^ İlk zamanlar, ümmî bir topluluk olan bu arap 
toplumu, İslam’ın ilme verdiği değerin bir sonucu olarak

ra/; 7/157.
Cuma, 62/2. i
liuhâri SavTtı. 13; Müslim, Siyâm. 15. 

f  rirnıi^t, Kur-an, 9; Mûsaed, V/1.12.
 ̂ Ankcbut, 29'48!

l abcrî. Cârni', 1/374(1.cüz); Zamahşcrî, Keşşâf, IV/I02; Kurtubî. Câmi', VI/ 298-

II Suphi Salih, Ulûm,sA6.
Suphi Salih. Ulûm. a.y. 
Suphi Salip, (//tîfli, s. 17.
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yaygılaştınlan okuma-yazma seferberliği ile "ilim ve kültür seviyesi” 
yüksek bir toplum haline gelmiştir.

Kur’ân'm çem’i anlatılırken belirtildiği gibi "cpm'" kelimesi 
hem "hıf^/c/bcr^i, hem de "kitâbGl/yazı"yı ifade etmektedir. Şu 
yüzden hadisin cemi‘i; "hıfz" ve "kitâbet'* başlıklarında 
^çlcnccçktir.

2 J . Hadisin Hı fzi/Ezbcrlcnmcsi
Hadislerin cem'i, uzun yıllar yazı ile değil de ezber tarzında 

olmuştur. Buna bir çok sebeb gösterilmektedir: Bazıları, hadîslerin 
yazjlmamasıiîi. hem yazı mal/x;mclcrijıin hem de katiplerin azlığına 
az oluşuna, İslâm'la ilk tanışan arap)arın ümmîliğine vç bu 
ümmîlerin hafızalarına güvenmesine bağlaniak isterler.-'* Hadîslerin, 
Kur'îln gibi lilizlikle yazılniamasını, sadece buna bağlamak doğru 
olmaz. Belki scbeblcrden bir kaçı olabilir. Bunların dışındaki 
sebcbleri şöyle genişlçlcbiliriz:

Kur'ân’a nisbctle hadîsler daha çoktu. Öyle de olması tabiiydi. 
Zira hadîsler. Kur'ân’ın açıklaması durumunda^ idi. $erh, daima 
metinden fa/la olur. Şöyle ki; Peygamberimiz her olayla ilgili bir 
şeyler söylüyor, her soru sorana cevap veriyor, Islâm’ı hayat nizamı 
olarak fiilleriyle tatbik ediyor, sahabenin İslâm'a uyan işlerinde 
susarak kabulünü gösteriyor, - • uygun olmayan konularda da onları 
ikaz ediyordu, Bütün bunları yaparken gerek sözleri; gerek fiilleri, 
gerekse takrÎTİcri büyük bir yekun teşkil ediyordu. Şâyct 
Rasulullah(a.s.) -Kur'ân’da olduğu gibi^ Peygamberliğinin başından 
itibaren kendi söz, fiil \c  takrirlerinin de yazılmasını emretmiş 
olsaydı bu işin altından zx>r kalkılırdı. Zira buna ne o günkü yazı 
malzemesi kafi gelirdi, ne kendini bu işe verecek ve /^imanını buna 
ayıracak yeterli sayıda katip ne de o günkü hayal şartları buna el 
verirdi.-^ Zalcn Rasulullah(a.s.)'lan sadır olan her şeyin yazılması da 
gerekmezdi. 0(a.s), yapılması gereken şeyleri heni sık sık tekrar 
ediyor, hem de söyledikleri ashabıyla birlikte yapıyordu. Böylece 
hadîsler hayatlarına geçmiş oluyordu.

Sıbâî, es-Sûanciû ye Kfekânctuhâ n't-Teşn‘i'l~İslaml 2. Baskj  ̂ Beyrtıt,
 ̂ 1976/13%, s. 59.

Bkz. Sııyûtî,/Ûta/7, 1/185.
^ Sibâî. Sünnet, s.59.
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Oküitıa-yazma bilen sahabenin bir kısmı, hadîslere zaman 
ayıramayacak lûıdar kendilerini Kur'ân'a vermiş bulunuyordu. Onlar 
I^sulullah(a.s.)'tân duyduklanyla amel ediyor ve onu yazmağa 
ihtiyaç duymuyordu. Ümmî olanları da ellennden geldiği kadar 
Kur’ân ve hadisleri ezberliyorlardı. İşle İslâm’ın ilk dönemlerinde 
sahabenin durumu böyleydi.^*^

Zaten Mekke döneminde Icvhid inancıyla ilgili âyetler nazil 
olmaktaydı. Bu âyetlerle, Mckkclileı^in Allah İnancıyla ilgili 
yanlışlıklan ortaya konuluyor ve bunlar düzeltiliyordu. Bu sebeble, 
Hz Peygambcr(a.s)’e fazla açıklama görevi düşmüyordu.^*

Ayrıca Kur’ân'ın hem ezberlenmesi, hem de yazılması 
emredilirken, hadîslerin sadece rivâyct edilmesi, yazılmaması ve 
yazılanların da imha edilmesi istenmekteydi. İlgHi hadîs şöyledir: 
'̂ Benden Kur'ân'dan bnşka hiçbir şey yazmayınız^ Kur'ân'dan başka 
bir şey yazmış olan kimse varsa derhal o yazdığını imha etsin. Ancak 
yazmaksızın benden dilediğiniz gibi rivayet ediniz. Bunda bir beis 
yoktur. Bir de her kim bana isnad ederek bile bile yalan uydurursa 
cehennemdeki yerine hazırlansım

Bazıları bu hadisin sahih olmadığını söylemişlerse de hadîsin 
sahih olmadığını, Ahmcd Muhammed Şakir reddetmiş ve hadîsin 
sahih olduğunu isbat etmişti r.^^

İslâm’ın ilk yıllârında Kur’ân’la 4ıadîslerin karıştırılma 
endişesinden dolayı hadîslere yazılma y a^ ğ ı konduğu da ileri 
sürülmüştür. Ancak Hattabî(388/998) bu görüşü kabul etmez. Ona 
göre konulan yasak, Kur’ân’la hadîslerin aynı sayfaya yazılması 
hakkındadır: Yoksa hadîsin yazılmasına bir yasak konmamıştır.^^

Sıbâî de yazjda ehil olanlar için böyle bir yasağın olmadığım 
ileri sürmektedir.

Bu rivayetlerden anlaşıldığına göre hadîsleri yazma yasağı, ya 
hadisin Kur'ân’la aynı sayfaya yazılmasına, ya da yazıda ehil olmayan 
kimsilere aittir. Ancak hadîslerin yazılma yasağına kaynaklarda

Suphi Salih, Ulûm, s. 19.
Çakan, İsmail, ffadis Edebiyatı, 2. Bâ ikı, İstanbul, 1989, s. 4.
Müs/im, Zühd, 72; Dârimi; Mukaddime, 42; Mâsaedl 111/12, 21,29
Bkz.; ŞaÂir̂  Ahmet, Muhammed, eJ-tiitsu’l-Hasîs, Kahire, 1979/1399, s.l 11(1 nolu
dipnot).
Hattibî, Ebu Süleyman Hammad, Me'ilimû’s-Söaea, 1. Baskı, Beyru^ 1991/1411, 
IV/170,

' ^ Sibâî, Sûjmet, s. 61.
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önemli bir sebcb daha ilave edilir. O da; yazılan hadîs sahifeleri ile 
Kur'ân'ın gölgede bırakılması, hadîslerle uğraşılarak Kur*ân’m 
unutulma endişesidir.

Nitekim Ebû Said elrHudrî(64/683)'nin, "Hadîs yazmak için 
RasuluIIah(a.s.ytan izin istedim. Bana izin vermekten çekindi" 
dediği rivayet edilmiştir.

Bu rivayette Ebû Sa’id, her ne kad^r Rasulullâh(a.s)'m bu 
yasağının nedenini açıklamıyorsa da; hadîslerin Kur'ân'la denk 
tutulmasından korkulduğu için bu Konuda çok sıkı davranıldığmı 
başka bir rivâyctlerde açıklamaktadır. Mesela Ebû Sa'id bir defasın<k 
kendisine: "Sizden duyduğumuzu yazabilir miyiz?'' Ğıya soran Ebû 
Nadra’ya: "Onlan mushaf haline getirmek mi istiyor sunuz? Onları 
yazdırmayız. Nebiniz(a.s) bize söylerdi biz de ezberlerdik. Bizim 
ezberlediğimiz gibi siz de ezberleyiniz, ''âiye eevap verdi.

Bu rivayeti nakleden İbn Abdilber, Ebû Sa’id’in tepkisinin, 
hadîsin Kur'ân'm yerine konulması korkusundan kaynaklandığını 
söylemektedir.^-^

Raşulullah(a.s,)’ın Ebû Hureyre ve Zeyd b. Sabit için aynı 
scbeble hadislerin yazılmamasını tavsiye ettiğine dair rivayetlere 
rastlanmaktadır.

Rasulullah'ın bu uyarıları sebebiyle sahabeden bazı kimselerin 
de hadîslerin yazımını yasakladıklarına şahit olmaktayız. Bunlara bir 
kaç örnek verelim:

Zeyd b. Sabit bir gün Hz. Muaviye’nin yanına girer. 
Muaviye(r.a) ona hadîsin yazılıp^yazılamayacağını sorar. O da: 
'*RasuluHdlî a.s)y bize hadîslerden bir şey yazmamamızı emretti"

Cabir b. Abdullah da şöyle der: "Hz. Ali'min hutbesinde şöyle 
dediğini işittim: "Yanlanndâ yazılı kitap bulunanlara, anlan yok 
etmelerini emrediyorum. İnsanlar kendi alimlerinin sözlerine tabi 
olduklan ve Rablerinin kitabını terkettik}erizaman helak olurlar.

Hz. Ömer'in bir ara hadîsleri yazmak istediği veya yazdığı 
sonra da: "Allahhn kitabıyla birlikte başka bir kitap yoktur. İnsanlar

Halib Bağdadî, Takyîdû^I-İliıniith. Yusuf eİ-Aş), 2. Baskı, 1974, s. 32-33. 
fbn Abdilber, Ebu Ömer en-Namari, Cimi'u Beyaai'I-İlmi ve Fadlibt, 2. Baskı, 
Kahire, 1982/402, s. 108-109. 

i l  tbn Abdilber, Cimi: a. y.; Hatib Bagdâdî, Tjükyfti s.36-38 
Bkz. Hatib Bagdâdî, Takyîd, s.33-35.
Ibn Abdilber, CÂnıi\ s. 108.



130 /Necati KARA

hadîsleri yazmayıp ezberlıyorlardi. Onlardan kim bir şey yazarsa onu 
ezberlemek İçin yazar, sonra onu yok ederdi ” dediği nakledilir.^*

İbn Salah(643/1245) hadîslerin yazılmasını hoş karşılamayan- 
ların, hadîsin ezberlenmesini emrettiklerini nakleder.

Ezberin yazıdan daha faydalı olacağı kanaatiyle de sahabe ve 
tâbiîn'in ileri gelenlerinden bazılarının hadiâlarin yazılmasına tepki 
gösterdiği olmuştur. Bunlardan bir kaç zatın sözleri şöyledir*

Abdurrezzak(2 H/827), İbn Abbas’ın; 'İlmi ne yazayordük, ne 
de yazdırıyorduk. dediğini nakleder.

Hz. Ömer'den hadîsleri yazdırmayı istediği zaman 
yazdırmamanın daha uygun olacağı kanaati ağır basınca, "Kimin 
yanmda yazılı bir şey varsa onu yok etsin." diye şehirlere haber 
gönderdi^ rivâyct edilir.'^*

Ebubekr b. Ebû Şeybe, İbn Mes'ud'un iinîin yazılmasını hoş 
karşılamadığını nakleder.

îbn Sirin(l 10/728) "Ehl-Kitap, babalarından veraseten 
aldıklan kitaplar yüzünden sapıttılar. der.

Dahhâk( 105/723): "Öyle zaman gelecek ki sözler/hadisler, 
çoğalacak, Kur'ân tozlar içinde kalacak da kimse ona bakinayacak. ” 

der.
Evzâî^ 57/773): İlim, ezberlendiği ve karşılıklı müzakere 

edildiği zaman güzel bir şeydi. Kitaplar̂  girince onun nuru gitti vç 
ilim ehil olmayanlara kaldı." demiştir.

Ebû Ömer: ” İlmin yazilmast, iki şeyden dolayı boş görülmez. 
Birincisi, Kur'âh’la birlikte ona benzer bir kitabın edinilmesi; İkincisi 
de, kitaba dayanılarak ezberin azalmasıdır." ^  der. Kitabeti hoş

tbn Abdilber, Câwi', s.l09; Hz. Ömer'in koyduğu yasaklarla ilgili bilgi için 
blu’.;Hatib Bağdadî, s. 49-52.
İbn Salah, Ebu Amr Osman b, Abdurrahman, Ulûmu'I-Hadîs (lah. Nurettin Itr), 
Dımeşk, 1986, S.181 

^  İbn Abdilber, CântV, s. 109, Bilgi için bkz. Halib Bağdadî; Takyîd, s. 42-43 
İbn Abdilber, y.

i l  İbn Abdilber, CA b/; a. y.; Halib Bağdâdî, Takyîd,s39.
İbn Abdilber, Cimi', a. y.
İbn Abdilber.CAn/: s. 110; Hatib Bağdadî, Takyîd, s. 47.

^  İbn Abdilber, Citni\ s. 114.
^  İbn Abdilber,Ciflîj',8.115.



Kur'âif-Sünnet Bütünlüğü /131

görmeyenler; İbn A ^as, Şa‘bî, îbn Şihâb, Nehâ‘î, Katâde ve bunlara 
tabi olanlardı r.̂ *̂

Suyûtî, "Hadîsin yazılmasının yasaklanması, Kufan l̂a birlikte 
bir sayfaya yazılması yönündedir. Zira onlar bir âyetin tevilini 
işitiyor ve onu âyetle birlikte yazıyorlardı. Karışma korkusuhdan 
dolayı b^ndan men edildiler. demiştir.

Râmehurmûzî(360/917). hadîslerin yazılmasını yasaklayan 
Ebû Sa’id hadîsine benzeyen şu rivayeti nakleder: ’*Ebû Saİd der ki: 
Rasulullah(a.s. ) ’ın bize hadisleri yazmak için izin vennesini çok arzu 
ettik. Fakat izin vermedi Ben hicretirı ilk yıllarında ashabın Kur'ân'la 
değil de hadîsle meşgul olmasından çckınildiği zamanlarda yasağın 
konulduğunu zannediyorum. der.

Nevevî(676/1065) hadîslerin yazılması konusunda, selefin 
ihtilafa düştüğünü; bazılarının yazılmasını hoş karşılamadıklarını, 
bazılarının ise bunu mubah saydıklarını; sonra da kitabetin caizliği 
konusunda icma edildiğini, hadîslerin unutulmasından korku 
duyanlara, yazma izninin verildiğini, unutmadan emin olup sırf 
hadîslere sırtını dayayacağından veya Kur’ân'la karıştırılması 
endişesinden dolayı yazının yasaklandığını, bunlardan emin 
olunduğu zaman da yazmaya izin verildiğini söyler.

Görüldüğü gibi gerek Rasulullah(a.s.)'ın gerek sahabenin ve 
gerekse daha sonra gelen alimlerin hadîslerin yazılmasıyla ilgili 
endişeleri, İslâm’ın ilk devrelerinde dinin birinci derecede kaynağı 
olan Kur'ân'ın, iyice gönüllere sindirilmemesi ve Kur’ân'dan başka bir 
şeye düşkünlük gösterilmesinden kaynaklanmaktadır. Zaten bu 
dönemde ahkam âyetlerinden çok inanç ve itikadla ilgili âyetler inmiş 
oliıp, RasulüHah(a.s.)’a fazla açıklama görevi düşmemişti. Bundan 
dolayı da Peygamberimizin açıklamalarını ihtiva eden hadîsler fazla 
bir yekûn teşkil etmemişti. Zaten İslâm sisteminin ilkeleri daha 
sonraki yıllarda; özellikle Mendine döneminde konulduğu için

tbn Abdilber, Câmi\ s .ll6 ; Suyfıtî, Cclaluddin, Tcdrîbu'r-Râvî f î Şerbi’t̂  
TkkIİbVn-Nehevl̂ A&̂ m\̂ %̂\\k̂
SuyûU, Tedrîb, a. y.
Kamdıumıu/J, el-Kâdi Hüseyin b.Abdurrahman, el-Muhaddisu'l-Fâstl Bcyne'r- 
Râvt ye'İ-Vâ% (lah, Muhammed Accâc Halib), 3. Baskı, Beyrut, İ984/1404, 379; 
Ilalib IBağdâdî, Takytd, s. 9.
Suyûtî, Tedrib II/ 65-67.
Çakan, Hadis, s. 4.
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Rasulullah(a.s.)'ın açıklamalarına da daha çok bu dönemde ihtiyaç 
duyulmuştur.

Mekke döneminde hadîsler az olduğu için onların 
e^rlenm esinde güçlük çekilmemiştir. Ezberlenıe işi; ya şifahen, ya 
PeygamberimiSan fiil ve lasviblerini görerek, ya da 
Peygamberimizden duymuş veya görmüş olan bir sahâbîden 
dinleyerek gerçekleştirilmiştir.

Demek ki hadîslerin bize kadar intikalinde ilk merhale, 
.''hadîslerin hıfzı/ezbcri” olmuştur, sahabe bu konuya haddinden 
fazla önem ve;rmiştir. Muhammed Hamidullah’m dediği gibi hadîsleri 
ancak sahâbîlcrin ezberine borç luyuz .Sahabe  bildiklerini bir 
taraftan şifahen birbirlerine anlatırken diğer taraûan 
Peygamberimizin sağlığında vuku bulan bir örnek aranınca onlardan 
biri, meselenin son kararını verdirecek olan hadîsleri hatırlatıyordu. 
İkinci nesilde hafızalardaki bilgiler toplandı. Ancak alman bilgilerin 
sahibi de gösterildi.

Veda Hâccı'nda Rasulullah(a:s.) yüzkırk bin müslümana 
hitabetmişti. İbn Hacer'in dediği gibi binlerce sahabesi arasından, 
yüzbinden fazlası, Hz. Peygambcr'den görerek veya duyarak rivâyette 
bulunmuştur.^^ Muhammed Hamidullah da yüzbinden çok sahabenin 
az veya çok nakilde bulunduğunu söyler.

Burada bir hususa işaret etmeden geçemiyeceğiz. Kur’ân ve 
sünnet birinci derecede ezberle korunmuştur. İbnu’l-Cevzî de: 
^Kur'ân'ıh mkîinde kitap ye sahifelenn hattına değil de kalplerin ve 
ha ftzalann ezberine itimat edİhniştir derken buna dikkat çeker.

Sahabe; hadis naklini, önceden yazmış oldukları herhangi bir 
kitap ve sahifeye dayanmaksızın direkt hafızaları ve yaşantıları 
vasıtasıyla yaptıklarına göre "ezber durum"larını incelemede yarar 
vardır.

Çakavu Hadis, s. 5.
Hamidullah. Muhammed, Kur*aa 7irt6/; (tere. Mehmet Sait Mutlu), Ankara, 1991,

.d‘ İbn Hacer, el>Askaİânî, el~tsâbe fl Temyîzi's-Sabâbe, 1. Baskı, Mısır, 1328,1/3. 
Hamidullah, Kur’na Tarihi, s. 15 
Zerkânî, AreiiiA//, 1/235.
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2.1.1. Sahabede Ezber
Kur’an'm nazil olduğu dönemde ezber melekesi» Araplar'da 

çok kuvvetli idi. Hafızaları; sanki diyanlan; akılları da soy 
kütüklerinin sicil defteri idi. Araplar yaratılış o la r^  bu durumda iken 
Kur'ân inmeyç başladı. Şair ve edebiyat üstadlarım secde ettirecek 
kadar üstün ve Çîizib bir üsluba sahip olan Kur'ân-ı Kerim, yeni 
müslüman olan Araplar’m fıtrattan gelen bu üstün ezber 
kabiliyetlerini kendi tarafına ççkti.^^

Yukarıda da ifade edildiği gibi ümmî toplumlann, 
hafizalannın dışında bilgilerini derccdccek başka kaynakları yoktur. 
Bu bakımdan onlar daima hafi2!!alarını işlek halde tutarlar. Bu durum, 
onların e/Jber melekelerini iyice geliştirir.^*

Yeni müslüman olan Araplar'ın, bu fıtrî kabiliyetleri yanırida 
zihinlerinin kirlenmemiş oluşu, Kur’ân ve hadîslerin ezberlenmesinde 
ikinci Önemli faktördür. Zihinlerinin bu denli berrak oltışu, sade bir 
hayat sürdürmeleri nedeniyledir. Zihinler sorularla karmaşık hale 
girer. Sahabenin özellikleri anlatılırken az soru sordukları ve zaten 
Rasulullah(a s.)’m da insana yaran olmayan konularda soru sormağa 
müsade etm ^iği nakledilir. Şah VeHyullah Dihlevi'nin riy^e t ettiği 
gibi îbn Abbas, bü konuda sahabeyi* överken şöyle der: 
RasuMîah(a.s.ym ashabından daha hayıdıstm görmedim. Vefat 

edinceye kadar ona sadece onüç mesele sormuşlardır. Şorduklarmm 
hepsi de Kur'ân'da yer ahnaktadır "Sana haram ayı ve o ayda 
savaştan şortlar..." "Sana aybaşı halini soruyorlar...” İbn 
Abbas, devanila şöyle demiştir: "Onlara sadece kendilerine bir faydası 
dokunacak şeyleri sorarlardı." ̂  * Hz. Ömer, olmayan şeyler hakkında 
£X)ru soranlara lanet okurdu. Ömer b. îshak şöyle demiştir. 
"Rasulullah(a.s.)'m ashabmdan yetişip gördüklerim, görmedikle
rimden daha çoktur. Onlar kadar kolay ve sade bir hayat tarzı 
sergileyen ve daha az zorluk çıkaran bir topluluk gönnedim.

Sahabenin basit bir hayat tarzını seçmiş olmaları, çeşitli 
medeniyet bağlarından ve problemlerinden uzak kalmaları, onlarm

Zerkânî, AfcoâM 1/233.
Zerkâni, Menâhil a. y.; Çakan, Hadis, s.5 
Bakan, m n .
Bakam, 2/222,
Dihlevî, HûciBetuUah, 1/405.
Dihlevî, fiûccetuUah, a.y.
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temiz bir zihne sahip olmalarını sağlıyordu. Bundan dolayı sahabe, 
şaşılacak bir zeka ve ender görülen ezber kuvvetiyle tanınıyorlardı. 
Bundandır ki onlar, eski nesillere uzanan soy kütüklerini, uzun uzun 
kaside ve kitabeleri ezberleyip hafızalarında tutabilmişlerdi. Tarih, 
Araplar'ı övgüye değer bu halleriyle tescil etmiştir. Bu özellik, 
onlardan başka topluluklarda belirgin olarak görülmez.^^

İslam’ı kabul eden bu fıtrî yapıdaki ilk müslümanlar, şiirlerini, 
kasidelerini, neseplerine dair ezberlediklerini bir anda terkettiler. 
Zira Kur'âiı: belağat, fesahat ve üslup yönünden yazılan şiir, kaide ve 
hitabeleri gölgede bıraktı. Şairler, Kur’ân karşısında acze düştüler ve 
şiir belli bir dönem yavaşladı. Neseple öğünmeyi de Islâm yasaklıyor 
ve üstünlüğü takva ile noktalıyordu. Müslüman olan herkes geçmişe 
ait bu değerlerini ayıklamak zorunda kalınca; Kur’ân ve sünnet 
insanlığa saadet getiren ilke ve prensipleriyle gönülleri istila etti. 
Sahâbîler, Rasulullah(a.s.)’ın sohbetinden feyiz alıyor, onunla(a.s) 
yaşıyor, ondan sabit olan bir şeyi araştırmaya ihtiyaç duymadan kabul 
ediyor, nakiî delilleri, aklî delillere vurma gibi bir endişeleri 
bulunmuyor, çıkan her problemde RasuluUah(a s.)'a başvurup 
sorunları hemen halledebiliyorlardı. Rasulullah(a.s.)'tan sadır olan 
kavlî ve fiilî her şeyi heme.n hayatlarına tatbik ediyorlardı. Zaten bir 
şey, hem ezberlenir, hem de yaşanırsa onun urıutulması mümkün 
değildir. Üstelik hadîs uydurma olayları da yok denecek kadar azdı. 
Bütün bu sebebler, hadîsin tedvinine ihtiyaç bırakmıyor, sadece 
ezber yeterli oluyordu.

Sahabîler, dini koruma ve yayma görev şuurunu taşıyorlardı. 
Bu yüzden Peygamberimizin hadîslerini büyük bir titizlikle ve 
ihtirasla kapıp alıyor ve ezberliyorlardı.^^ Rasulullah (a.s.ü’m: 
''Sözüjnû dinleyip belleyen ve bcUcdiklerini aynı şekilde başkalarına 
tebliğ edenlerin Allah yüzlerini ağartsın..." sözü hadîsleri 
ezberlemede büyük rol oynuyordu. Peygamberimizin bu anlamda 
hadîsleri çoktur.

Zerkânî, Menâhil, 1/233; Itr, Nurettin, Meobecu'n^ Nakdi f î Ulûmi'I-Hadis, 
3. Baskı, Dımeşk, S.37 
Dihlevî,//ucce/ü//aA, 1/36.
Itr. Menbec,s.37;Çakan, U^is,^.f>.
Fhû Davud, İlim, 10; Tirmizt İlim, 7; İbn Mâce, Mukaddime, 18, Men^sik, 76; 
Dârimî, 24; Mûsned, 1/437; 111/225; IV, 8, 82.
Bkz. İbn Abdilber, Cami', s. 70-106; Haiib Bağdâdî, Şerefiı Ashâbi'I-Hadis, (haz.: 
Mehmed Said Halipoğlu) 2. Baskı, Ankara, 1991, s. 13-19.
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Râsul(a.s.)'ün emrettiği tebliğ sorumluluğundan kurtulmak 
için ilk dönemlerde bir müslümana hadisleri ezberlemek, farz-ı kıfaye 
değerinde kabul edilirdi. Hadîs ezberlemek, rivayet etmek, bu uğurda 
yolculuk yapmak; nafile ibadetten daha efdal olarak değerlendirildiği 
gibi hadîsle meşgul olmak, Kur'ân öğrenme ve okuma makamında 
sayılırdı. Hatib Bağdâdi, " Şerefu Asbubi'l-Hadı^ adh eserinde bu 
konuya bir bab ayırmış ve yaklaşık olarak elliden fazla hadîs 
nakletmiştir.^*

Bilindiği gibi hadîs, tslâm’ın temel kaynaklarından biridir. 
Bunun böyle oluşu, sahabeyi hadîsi öğrenmeye teşvik ediyor ve hadîs, 
sahabenin ahlakî, amelî ve fikii yapılanmasında en büyük rolü 
oynuyordu. Onlar akla gelecek her hususta Rasulullah(a.s.)'a 
müracaat ediyor ve ondan aldıktan her söz iliklerine kadar işliyor 
hatta bütün varlıklarında yer ediyordu,^^

ilasulullah(a.s.) kendisinden sonra rısaleti tebliğde sahabenin 
halef olduğunu zaman zaman kendilerine hatırlatıyordu. Onlara ilim 
öğretirken eğitim-Öğretim kurallarına uyuyor ve onları bu soriımluğa 
ehil kılmak için hikmet yoluna başvuruyordu.^® Bir şey anlatırken 
çok ağır ağır konuşuyor, sözü uzatmıyardu. Hz. Aişe bunu şöyle 
anlatır; **RasulüUah(a.s.) bir söz söylediğinde onun sözlerim sayan 
birisi olsaydı, sayabilirdi.'' Hz. Aişe'nin naklettiği bir başka 
hadîste bu durum şöyle anlatılır. ■-CKâ.s), sözünü, sizin sözü peşpeşe 
sıraladığtnız gibi sıralayarak çabuk çabuk konuşmaz, bilakis açık 
açik ve yavaş yavaş konuşurdu. Yanında bulunan biri onun sözünü 
sayabilir ve ezberlerdi.

Bununla da kalmaz, söz iyice bellensin diye onu üç kez 
tekrarladığı o l u r d u . ^ t e n  Peyganıcrimiz, beşerde nadir görülen bir 
açıklama gücüne sahipti.

Hadîslerin unutulmaması için yapılması teşvik edilen en 
önemli işlerden biri de, hadîslerin karşılıklı müzakeresidir. 
Râmehurmûzı(360/970), İbn Abdi Iberr(463/1070) ve Hatib

Bkz,Halib Bağdadî, Şeref, s. 13-İ O?
Ur, Menhec, s. 38; Çakan, Hadis,
^ı/AirC Menâkıb, 23; Aftfj/f/ıt Zülıd, 71̂
Buhârîy Menakıb, 23; Müslim, FedâiUrs-Sahâbe, 160; Ebû Davud, tlim, 7; tirm izl 
Menâkıb, 9; Mûsaed, VI/118; tbn Abdilbcr, Cimi', s. 454.

Menâkıb, 23; Müslim  ̂ Fedai!u’s-Sahahe, 160; Ebû Davud, tlim, 7‘ Tirmizî, 
Menâkıb, 9; Mpsned, VI/118; Ibn Abdilber, Ca/n/; s.454.
Buhâri İlim, 30; tsti'zan, 13; Tirmixt, Isti'zan, 28; Menâkıb, 9.
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Bağdâdî(463/1079) e^rlerinde hadislcrm unutulmaması için 
mûzekere edildiğine ve bu anlamda öğütlerin verildiğine dair 
başlıklar açmışlardır. Naklettikleri sözlerden birkaçı şöyledir:

''Hadîsi müzakere ediniz. Bunu yapmazsanız onun izi silinir, 
gider. '*, "Hadîsi müzakere edin de, o» sizden gitmesin. O, Kur'ân gibi 
değildir. Zira Kur'ân ezberlenerek toplamıştır." , "Hadîsi 
müzakere ediniz. Zira onun bayatı, müzakeredir.

2.2. Hadîslerin Kitâbetî/YuZilmast
îbn Abdilber’in dediği gibi şâyet ilim ya;zılmamış olsaydı hepsi 

kaybolur giderdi^^ Rasululîah(a.$.) ilmin yazılmasına ruhsat 
vermişti. Sahabe ve tabiin alimlerinin bir çoğu, önceleri hadislerin 
yazılmasına karşı iken sonraları yazmağa ihtiyaç duymağa başlamıştı. 
İbrahim en-Nehâî(96/714)’yi buna örnek verebiliriz. O hadîsleri 
yazmaz^ ezberler ve hadislerde hazif yapardı. Bir gün kendine, 
naklettiği bir hadîsi Şalim b. Ca'd'ın tamamladığı hatırlatıldı O da 
Salim’ın yazdığını kendisinin ise yazmadığını söyleyerek eksikliğin 
buradan kaynaklandığını ima etti. '̂^ Nehâ’î hadisleri yazmayı hoş 
karşılamamasına rağmen yazma işinin dalıa iyi olduğunu itiraf ettiği 
kaynaklarda geçer.

Hadîslerin yazılması, bilginin nesillere nakledilmesinin en 
0nemli bir yoludur, Rasululah döneminde hadîslerin yazıldığına dair 
rivayetler meycuttuf.^^ Ancak yazma izniııin ilk defa ne zaman 
verildiğine dair bir tarihten söz edilemez.

Buhâıfnin naklettiği bir hadîste Hbû Hureyre şöyle der: 
"Peygambeı{a.s) 'm ashabı içinde Abdullah b. Atiır hariç benden daha 
fazla hadîs bilen kimse yoktu. Çünkü Abdullah yazardı, ben ise 
yazmazdım.

Bkz. Hakim en-Nîsâbûri, Ebu Abdillah, Ma'rifetu Z/Zö/n/V-^a^/ıa; 2. Baskı, Medinie, 
1977/1397, s. 140-144; Râmehürmuîd, Mühaddis, s. 545-48; tbh Abdilber, Câmi', 
8.174-79; Hatib Bağdadî, et-CÂmV İi AAİâkrr-J^yf re Adâbİ's-Sâmi\ (tah, 
Mühamm^ Accâc İlatib), 2. B a ^ ,  Beynıl, 1994/1414,1/363-3618.
Ramchuhnım. Mubaddis, s, 146.
İbn Abdilber, Câmr, s. M7. 
îbn Abdilbi^, Çâmi\ a.y.
Ibn ÂbdilbCT, Cam/; a.y.

Kfsnhec,^.AQ,
Bubâıi ilim, 9; Tiımizt,XVmı, 12; Menâkıb, 46, Mûsaed,\VİA9.
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Asr-ı Saadet'te hadîs yazmanın seı1)est olduğuna dair bir de şu 
hadîsi görüyoruz; "Abdullah b. Amr: *'Rasulullahia.s/tatt duyduğum 
her şeyi ezberlemek maksadıyla yazıyordum. Kureyşliler beni 
bundan nehyetti ve "RasuluJlah(a.s.) kızgmhk ve sükunet hallerinde 
konuşan bir insan iken sen ondan duyduğun her şeyi nasıl yazarsm?” 
dediler. Bunun üzerine yazmaktan vazgeçtim Daha sonra bu durumu 
Resulullah'a söylediğimde "*Yaz. Cantm kudret elinde olan Allahla 
yemin ederim kı,(ağzmı işaret ederek) buradan haktan başka bir şey 
çıkmaz. buyurdu, "der.

Peygamberimiz hayatta iken hadîslerin yazıldığma dair 
sayılan tevatür derecesine varan büyük bir sahabe topluluğu 
tarafından bir çok rivâyet nakledilmiştir. Bunlardan bir kaçı şöyledir: 

Ebû Hureyre'nin naklettiğine göre Ensar’dan biri, 
Rasulullah(a.s.)'a gelerek: "Ka Resulullah! Ben senden bir söz 
işitirim, hoşuma gider Lâkin bellcyem eın.Rasulullah(a.s ) eliyle 
işaret ederek: "Sağ elinden yardım al(yaz)"^  ̂ buyurdu. Yine Enes b. 
Malik, Ra$ulullah(a.s.)'ın: "timi yazı ile kayıtlaymız" 
nakleder.

Muhammed HamiduUah'ın dediği gibi Hz. Muhammed'in 
hayatı boyunca hiç bir şeyin yazılmamış olduğu hususunda ileri 
sürülecek her hangi bir ifadenin manasızlık hudutlarına varan bir şey 
olduğu da muhakkaktır." Ancak R3 sjılullah(a.s.)'ın "Benim 
ağzımdan Kur̂ ân'dan başka hiçbir şey yazmayınız. Yazmış olanlar 
yazdıklarını imha etsin" hadîsinin, yukarıda hadîslerin 
yazılmasına ruhsat veren hadîslerle çeliştiği görülür.

tbn Kuteybe(27/889) bu çelişkiyi gidermek için Te'vii-i 
Muhtelefi'l-Hadîs" isimli eserinde şöyle der: 'Burada iki ihtimal söz 
konusudur. Birincisi, hadîsler arasında nesih vardır. Yanı 
Rasulullah(a.s.) sözlerinin yazılmasını önce yasaklamış, sonra 
hadîslerin ezberlenmeyecek kadar çoğaldığını görünce de 
yazılmasına müsade etmiştir. İkincisi de, Abdullah b Amr, 
Süıyânice ve Arapça yazı yazmayı iyi bildiği için yazma işinin

Ebû Davud tlim, 3; Dan'mi Mukaddime, 43; Mûsned, II/1<52.
firmm, tlim, 12; Hatib Bağdâdî^ s.65-67; Naim, Ahmed, Sabüt-i Bubârî,
Mubtasan Tecrîd-i Sarih Tercemesi ve Şerbi, Ankara, 1970; İI/23.
ihn Abdilber, Câmi', s. 120; Hatib Bağdadî, Câmi\ s.70; Naim, TecridllAA, Fazla
bilgi için bkz; Hatib Bağdadî, Câmi', s. 64-86.
Çakan,//arf/s; s 8.
Müslim, Zühd, 72; Dirim i Mukaddinw, 42; M ûsnedllini, 21.
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sadece Abdullah'a ait olmasıdır. Ashabın çoğu ötnmî idi ve yazı 
yazan çok azdı. Yasak, yazalannın kusurlu obuasından dolayı 
konulmuştu, ”

Hattabî(3S8/398)’ye göre ise yasak, yazma müsaadesinden 
öncedir. Zaten hadîslerin yazılmasına yasak getirilmemiştir. Kur’ân’la 
sünnetin kanşmasım önlemek için ikisinin aynı sayfaya yazılması 
yasaklanmıştır.*^

Ramehurmûzî(360/917) de, yazma yasağının hicretten önceye 
ait olduğunu, Kur'ân^a iştigalden alıkoyma endişesinden kaynaklan
dığını söyler.^*

Ebû Şah hadîsi ve Abdullah b. Amr'ın ”cs-Sâdtka” isimli 
hadîs sahifesi de yasağın ilk döneme âid olduğuna delildir. Zira 
Rasulullah(a.s.) Fetih günü -Ebû Şah'ın isteği üzerine- hutbesinin 
Ebû Şah için ya2aîmasmı emretmişti.*^ Abdullah; vefat ederken 
sayfası yanında idi. Şayet yasak sonra olsaydı, o Ölmeden önce 
sayfasını imha ederdi. İbn Kayyım el-Cevziye, îbn Hacer ve Münzirî 
gibi alimler, nesh olayını ileri sürerek yasak hadîsinin neshedildiğini 
kabul ederler.^ Ancak nesh bu konuda problemi halletmiyor. Zira 
yazma yasağı neshcdilmiş olsaydı. Rasulullah(a.s.)'ın vefatından 
sonra sahabe ve tabiîn arasında hadîsleri yazıya geçirmekten çekinme 
tavırlarının görülmemesi gerekirdi.

O halde aynı anda hem iznin, hem de yasağın gerekçesi 
olabilecek bir sebep bulmak gerekmektedir. Bu sebeb de '%ur'ândan 
başka bir şeye düşkünlük gösterilmesi ve bu yüzden Kur'ân'm 
tçrkedilme endişesidir." Sahabe ve tabiînden bir çok kimse bunu 
açıkça ifade etmişlerdir,

Bu sebcbtcn dolayıdır ki Rasulullah(a.s), Kur’ân'ın yazılmasını 
emrettiği gibi hadîslerin yazılmasını emretmemiştir. Sadece 
sahabeden yazısı güzel olanlara izin vermiştir. Sahabenin elinde 
bulunan sahifcler ise, özel notlar mesabesindedir.^^

İbn Kuteybe, Ebu Muhammed Te'vil~i Mubtele/i’l-Hadis, 1. Baskj, Beyrut, 1983/ 
1405, s. 266; \\.r, Mcnbcc, s.4I.

^  Hattâbi, Me'Hİim, IV/170; Çakan H mü/h, ş .  9.
Râınehurmûn, Muhaddis, s.386.
Bkz, Buhâri, lİim, 39; Lukatü, 7; Ebû Davud, Menâsik, 89; Diyât, 4; Tinaizî, İlim, 
\2\ Mûsaed lin n .

^  Ur, Mcnhec, s. 42.
^  Bilgi için bk7„; Hatib Dağdâdî, Takyîd, s. 33-63.
^  Itr, Mcabec, s. 45.
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Demek oluyor ki, yerine ve şahsına göre yasak hadîsiyle de 
izin hadîsiyle de amel olunur, Şöyle ki; hafızası kuvvetli olup yazısı 
düzgün olmayanlara yasana yasağı getirilirken, hafızası zayıf ve fakat 
yazjsı güzel ve doğru olanlara da yazma izni verilmiştir.^^

Hadislerin yazımına bir takım şartlarla Rasulün izin verdiğini, 
sahabenin ise Rasulun ağzından çıkan hadisleri hafızalarına 
nakşettiklerini; kısaca hadisin çem'inde sahabe parelelinde ”hıfz"ın 
rolünü genişçe verdikten sonra şimdi hıfz'ın tarihî seyrini vererek 
konumuzu biraz daha belirginleştirmeye çalışalım.

2.2, /. Hadîslerin Yazılmasının Geçirdiği Devreler
2.2. L l. Hz. Peygamber DevrifCem‘ Devri): Bazı hadîslerin 

özel sayfalarda toplandığı devirdir. Bu sayfalar, sadcce yazanların 
elinde bulunur. İnsanlar arasında dolaşmaz. Bunlar 
Rasulullah(a.s )’ın izniyle hususi olarak ezberlenmek için yazılmış 
sayfalardır. Peygamberimizin valilere vç devlet başkanlarına yazdığı 
mektuplar da bu devreye ait hadîs metinlerdir. Bunları şöyle 
sıralayabiliriz:

1."cs-Sahifclu’s-Sadıka’’- Abdullah b. Amr b. Âs’a aittir. 
İçinde bin kadar hadîs vardır. Bu sayfanın tamamı Ahmed b. 
Hanbel'in Müsncd'inde nakledilmiştir. Altmış altı sayfa kadardır.^"*

2. Ali b. Ebî Talibin sahifesi: Bu sayfada diyet miktarları, 
esirlerle ilgili hükümler ve kafir karşılığında müslümamn öldürüle- 
meyeceği yazılıdır.

3. Hz. Pçygamber’in valilerine gönderdiği İslâm ahkamı ile 
ilgili mektuplar:

a.Sadakalar, diyetler, farzlar ve sünnetlerle ilgili olarak 
Yemen Valisi, Amr b. Hazjn’a yazdığı mektup.^

Vâil b. Haccr'e(Hadramevt'e) gönderdiği mektubu. Bunda da 
İslâm'a ait umûmî kaideler ye başlıca haramlann isimleri yazılıdır.^^

4.Sa’d b. Ubâdç'nin sahifesi: Bu sayfa Tirmizi'nin Sünen’inde 
mevcuttur.^^

Naim, Tccrîd, (Mukaddime), 1/45-56; Çakan, Hadis, s. l L 
Müsacd 11/158-22^; İbn Abdilİxsr, Câmi', s. 120.

^  Rubân, \\\m, 39; İbn Abdilber, Câmi', s. l 19; Halib Bağdadî, Takytdş.%A, 
^  Bkz. İbn Abdilber, Câmi\ s. 119.
^  Itr, Mcnhec, s. 48

Tirmixi Ahkam, 13; Müsned V/285.
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5.Peygambcr(a.s)’m krallara ve devlet büyüklerine 
gönderdiği mektuplar.^

6.Tebük ile Hudeybiye muâhcdeleri ve Medine 
sözleşmesi.

7.Peygamber(a.s)’in Yazdırdığı hutbeler: Ebû Şah için 
yazdırdığı hutbe buna örnektir.*^*

Bunların dışında elliye yakın sahabenin hadîs sahifesinden söz 
edilmektedir.

Rasulullah döneminde hadis metinlerini zekrettikten sonra 
sahabe döneminde "kitabetsin durumuna bir göz atalım.

2.2.1,2. Sahabe Dcvri(Ccm* Devri): Sahabe devri, 
Rasulullah (a.s.)’ın vefatıyla başlayıp, H. 100 veya 110 senesine kadar 
geçen dönemdir. Hadîs külliyatının, sonraki nesillere aktarılmasında 
sahabe neslinin birinci derecede rol oynadığı herkes tarafından 
bilinmektedir.

Sahabe, vahyin inişine şahit olan, tevili ve tefsiri 
Rasulullah(a.s.)'tan alan kimsedir. Allah Teala, Nebî'sine arkadaş ve 
dinini ikamede elçisine yardımcı sahabeyi seçti. Onların, 
Rasulullah(a.s )'a dost olmasına razı oldu ve onları bize imam ve 
uyulacak önderler ya p t ı . Re s u l u l a h ( a . s )  vasıtasıyla Allah’tan 
kendilerine ulaşan her şeyi ezberlediler. Dini en iyi onlar anladılar. 
Allah’ın emir, yasak ve muradını Rasulullah(a.s.)*dan gd r̂erek 
öğrendiler. Onun(a.s) Kur'ân'ı tefsir ve teviline şahit oldular. Ondan 
ıstinbat metodunu aldılar. Allah Teala onlardan şek ve şüphe 
hastalığını, yalan ve hatâyı kaldırıp, onlan âdil olarak 
isimlendirdi.*^** Onlar ümmetin âdili, hidâyet imamları, dinin 
hüccetleri, kitap ve sünnetin geriden gelen nesillere nakilcileri 
idiler^^^

Sahâbller, Rasulullah(a.s.)'dan dinİ tebliğ görevini üstlendiler. 
Bu görevi onlara Peygamberimiz Veda Hutbesi’nde:'*5»</£?/7 bumda

^  liuhâti İman, 19; Müslim, Cihad. 75.
[JJ" Müslim. Cihad, 90.

Buhâıi, İlim, 39; Ebû Davud, Menâsilc, 89; Tinnizî, İlim, 12; Mûsned, 11/238.
I Çakan, Hadis, s. 14.

Bkz. m a , 4/115.
Bkz. ffaJtara. 2/143.
İbn Ebî Hatim er-Râzi, Abdurrahman b. Ebi Hatim Kitabu'I-Cerb ve't-Ta'diI, 1. 
Baskı, llaydarâbat, 1371,1/7.
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bulunanlar bulunmayanlara tebliğ etsin ve ''Benden bir âyet dahi 
olsa tebliğ ediniẑ '̂̂  sözleriyle yüklüyordu. Onlar için en Önemli 
görev vahiy kültür mirasını tahriften korumak ve sonraki nesle 
aktarmaktı. Nakledilen nvayetlerç itibar edilebilmesi için de İslam 
dini nakil konusunda temel prensipler koymuştu. Kur'ân bu temel 
esasları, "Allah'ın âyetlerine inanmayanların yalan uydurabileceği 

bilinmeyen şeylerin peşine düşülmeyeceği, kulak, göz, ve 
gönûlm yaptıklarından sorumlu olaeağı̂ ^̂  ve fasığın birisinin 
getirdiği haberin doğruluğunun araştırılacağı'' şeklinde verir. 
Peygamberimiz de; '%im kasden bana yalan isnad ederse 
cehennemdeki yerini hazırlasın'* ve ” Kim yalan olduğu görıilen 
bir sözü benden bir sözmüş gibi naklederse o, yalancı ladan biridir/' 
*'2 sözleriyle aynı konuya dikkat çekiyordu.

Sahabeye gelince, onlar Allah’ın hükümleriyle hükmettiler, 
işleri Rasulullah(a.s.)'ın koyduğu metod üzere karara bağladılar. 
Kendilerine sorulan sorulara RasuluUah(a.s.ydan taşıdıklarıyla cevap 
v e r d i l e r * v e  hadîs kabulünde bir takım prensipler koydular. 
Bunlardan bir kaçını buraya alalım.

İ.Rasulullah(a.s.)'tan az rivayette bulunm ^, onların şiân idi. 
Fazla rivayette bulunanlara sert davranıriardı. ''Kişiye yalan olarak 
duyduğunu söylemek yeterlidif sözü Onlar arasında meşhur 
olmuştu.*

2  Rivayet alırken araştırma yaparlardı. Haberleri kabulde ilk 
dikkatli hareket etme Örneğini veren Hz. Ebubckir'dir.**^ îbn 
Şihab'ın anlattığına göre bir nine miras hakkını öğrenmek üzere

* Bûhârî, 10, 37; Huc, 132; Sayd, 8; Tevhid, 24; Edâlıî, 5; Meğazî, 51; Fiten, 
8; Müslim, Hac, 446; Kasâme, 29, 30; Bbu Dâvud  ̂Tatavvu*, 10; Tirmizî, Hac, 
I; Nesâî, Hac. III;  Iba Mâce, Mukaddime, İ8; Dârimi, Menâsik, 72; Müsaed, 
IV/31,32; V/4,40, 45; VI/385, 456.
Buhâri Knbiya,5ü, Tümiat, İlim, 13; Dirim i Mukaddime, 46; Müsaed, 11/159.
Nahi 16/105.
israMm.

IJ * Buhâıt tlim, 38; MüsUiıt, Zühd, 72; EbûDavud,\\\.m, A\Tiımizi, Filen, 70.
* *̂  Titmizi tlim, 9; tbn Mace; Mukaddime, 5; Müsaed, V/t 4.
JI Ibn EM Halim, Cerb, 1/8.

Zehebi, Şemsuddîn Muhammed, Tezkiretu'l-ffu/Jaz, Beyrut, ts!, 1/14; Ur, 
AfgaAec, &. 52.

' Zehebî, Tezkire, 1/2; İbiı Hacer, el-Askâlârtî, ca-Nûket a li Kitabı İbai’s^Salah, 
(tah. Rebi b.Hâdi Umeyr), 1. baskı, Medine, 1984,1/243.
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halife Hz. Ebubekir'e gelir. Ebubekir, "Senin için ne Aîîab'm 
kitabında ne de RasuluUah(a.s.yw sünnetinde bir şey bulabiliyonmf 
der ve sonra bu hususu sahabeye sorar. Muğire ayağa kalkarak şöyle 
der: Rasulullab(a.s.)'m yanında bulundum, nineye altıda bir 
veriyordu'' der. Hz. Ebubekir;"iffü/za şahidin var mı?' diye sorar. 
Bunun üzerine Muhammed b. Mesleme ona şahitlik eder. Hz. 
Ebubekir de bu doğrultuda karar verir. *

Hz. Ömer de Hz. Ebubekir gibi titiz davrananlardandır. O, bir 
ara hadîsleri yazdırmayı ve onları bir araya toplamayı düşünmüş, bu 
fikrini sahâbîlere açıklayıp ve tasviblcrini alınış; ancak bir aylık bir 
düşünme faslından sonra kanaatini şöyle açıklamıştı: "Ben hadîsleri 
yazdıımayı istemiştim. Haûrladım ki sizden önce geçen bir millet, 
kitaplar yazmışlar ve anlara önem vererek Allah'ın kitabını 
terketmişlerdi. Allah'a yemin ederim ki ben Allah'ın kitabını bir 
başka şeyle gölgcleyemem. " * • ̂

Hz, Ömer, bu görüşünü sahabe içinde açıklayınca onlar, bunu 
kabullenmişlerdir. Nitekim İbn Abbas, İbn Mes'ud ve Ebû Musa’l- 
Eş’arî, Ebû Hureyre, İbn Ömer gibi zatlardan aynı görüş 
nakledilmiştir. Qnlar, tsrailoğullarınm yazarak birbirlerine 
naklettikleri kitaplar yüzünden sapıklığa düştüğü gibi sapıklığa 
düşme endişesini taşımaktadırlar. ̂

Hz. Ebubekir'in haberleri kabulde ilk dikkatli hareket eden 
şahıs olduğunu söylemiştik. Hadîs naklinde rivayetleri araştırma 
metodunu ilk koyan sahâbînin de Hz. Ömer olduğu nakledilir * O, 
birinin getirdiği haber üzerinde şüphelenince araştırmaya koyulurdu. 
Zchcbi, bu kondu Said b. İyas'dan şöyle bir olay nakleder: Ebû 
Musa'l-Eş'arî, birgün halife Hz. Ömer’e kapıdan üç kere selam verir. 
Kendisine içeri girmek için izin verilmeyince geri döner. Hz. Ömer 
arkasından adam göndererek niçin geri döndüğünü sorar. O da 
Rasulullah(a.s.)dan, "Sizden biriniz üç defa selam verdiğinde, 
cevapsız kalırsa geri dönsün. ” hadîsini gerekçe gösterir. Hz. 
Ömer ona: " Ya bunun doğruluğıuıa delil getirildin ya da sana şöyle

* Zehebî, TezkİK, 1/2; tb.ı Hacer, Nöket. \l2^X
J H a t i b  t)ağüâdî, TaJcytd s. 49; tbn Abdilbcr, Cimi', s. 109.
* ‘ * Bkz. Hatib Ba|dâdî, Takyîd, s.38-57; İbn Abdilber, Câmi\ s. 109; Suyutî, Tedrîb,

11/67^8.
Bkz. Zehebî,' Tezkire, 1/6.
Bubâri Isti'zan, 13; Müslim, Adab, 32, 34, 35; Ebû Davud, Edeb,127; Tinnizî, 
Isti'zan, 3; İha Mâce, Edeb, 17; Dirimi tsti'zan, l, % 3; Mûsaed, \\\l<̂ .
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şöyhyapanın/canmâ o k u ru m " Ebû Mûsa rengi değişmiş olarak 
sahab^en bir topluluğun yanına varır.Topluluk ona:

-Bu halin ne!?
-Sizden biriniz, RasuIuJJah(a.s.)tan şöyle bir hadîs işitti mi?
-Evet. Hepimiz işittik, derler ve içlerinden birim onunla 

birlikte Hz. Ömer'e göndeıerek Ebû Masa'mn lehinde şahitlik 
ettirirler}^^

Hz. Ali de hadîs nakleden k im iden  yemin alırdı. Ma'ruf b. 
Hürmüz, Ebu’t-Tufeyl'dcn Hz. Ali'nin şu sözünü nakleder: ”İnsanlara, 
tamdığmız kimselerden hadîs rivayet edin. Tantmadıklannızdan 
rivayeti terkedin. Sizden birisi Allah ve Rasulune karşt yalan 
söylemek ister mi?" Hz. Ali münker hadîs nakletmeyi yasaklar, 
meşhur hadîsleri nakletm^e müsade ederdi.

İbn Mes'ud da rivâyette hassas davranır ve şöyle derdi: ""Her 
duyduğunu söylemek, kişiye yalan olarak yeter '*

J. Sahabe arasında rivâyet tenkidi de yapılırdı. Yapılan 
rivayet naslara ve dinin temel kuraUarma vunjlurdu. Bunlardan 
birine ters düşerse onunla amel terkedilirdi. Bununla ilgili ilginç bir 
olay yine Hz. Ömer’den nakledilir. Müslim'in rivâyet ettiğine göfe*^^ 
Hz. Ömer, Fatma !?• Kays'ın, kocası kendisini üç talakla boşayınca 
Rasulullah(a s.)'m ona ev ve nafaka vermediğine dair haberi 
nakletmesi üzerine şöyle der: *‘ö /z  unutup veya ezberlediğini 
bilmediğimiz bir kadmm sözünden dolayı Allah'm kitabı ve 
Rasulullah(a.s.ym sünnetini terkcdemeyiz. Öyle bir kadma hem ev 
ve hem de nafaka gerekir. Zira Cenab-ı Hak: "..(Bekleme süresi 
dolmadan) onlan evlerinden çıkannaym. kendileri de: çıkmasmlar. 
Ancak apaçtk bir edepsizlik yaparlarsa başka... buyurur.

Buna bir başka örnek de Hz. Ayşc’deri verebiliriz. Buhârî ve 
Müslim'in rivâyet ettiğine göre Hz. Ayşe şöyle der: *'/fe Ömer ve 
oğlu Abdullah'tan Rasu!ullah(a.s.ym: "Ölü, ailesinin ağlamasmdan 
dolayı azab gÖrûf dediğine dair bir söz işittim. Allah Ömer'e acısın

[ Mûsned IV/393; Zehebî, Tê Jî K, 1/6; îbn I lacer, Nûket, 1/244. 
Zehebî, re^İ'/zKy S.lO; İbn Hacer, a. y.
Zehebî, Tczkirt, 1/13.
Zehebî, 1/13-15,

I 7 ^ e b 1 , Teakire, M\4,
26 Itr, A/c/ıAec; s. 53.

I ̂  MûsUaı Talak, 46.
*2* Talak, 65/1.
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Rasulullab(a.s.) böyle bir söz Eylemedi. Aksine şöyle buyucu: 
"Ehlinin ağlamasıyla Allah kafire azabını artınr” Ayşe(r,a) 
sözüne devamla: '̂ Size bu konuda Kurbân yeter, Allah Teâlâ: '̂Hiçbir 
gimahkar̂  başkastnm günahını çekmez'* buyurmuştur.

Şunu hemen belirtmek gerekir ki sahabe bu yaptıklarını 
töhmet ve su-i zan açısından yapmıyor, akdine hadîslerin sıhhatli bir 
şekilde zaptı için yapıyorlar^. Hz. Ömer, yukarda geçen olaydan 
dolayı Ebû Musa'ya: " Ben seni itham etmedim takat araştırmak 
istedim'* sözü buna delildir.

Daha sonralan Hz. Ebubekir'in ve Hz. Ömer'in hadîs 
yazdıklarım, başkalannı buna teşyvik ettiklerini, sahabeden bir 
çoğunun da aym şekilde hadîslerin yazılmasını tavsiye; hatta 
emrettiklerini görüyoruz. Hz. £bubekir*in Enes b. Malik’e yazdığı 
mektup^^^ Hz. Ömer, îbn Abbas, Enes b. Mâlik ve Hz. Ali’nin "//m/ 
yazıyla kaydediniz sözleri buna şahittir.^

îbn Abdilberr'e göre, Uz. Ömer’in çok hadîs rivâyet etm ^i 
alıkoymaya çalışmasının sebebi hadîsle meşgul olarak Kur'ân’ı 
unutma^^^ ve Rasulullah(a.s.ya karşı yalan söyleme korkusu; bir de 
hadîslerîn çokluğundan dolayı onları iyi ezberiiyememe ve 
anlamlarım iyi kavrayamama endişesidir. Zira çok rivâyet halinde 
hatadan salim kalınamaz ve hadîslerin anlamlan iyi bellcnemez. İşte 
Hz. Ömer bu nedenle çok hadîs rivâyetini yasaklamış ve az rivâyeti 
önermiştir. Bunun sebebim bir gün irad ettiği hutbesinde ''kim 
hadîsleri ezberleyip anlamlarını iy i kavrarsa, anlan rivâyet etsin'* 
şeklinde açıklamıştır. Efendimizin: ”Benim sözümü işitip 
belledikten sonra başkasına ulaştıranın Allah yüzünü ağartsıtf*̂ ^̂  
hadîsine rağmen o hadis rivayetini nasıl yasaklar? İbn Abdilberr, 
Hz. Ömer’in sünnete olan dü^ünlüğünü ifade etmek üzere Bukeyr b.

Bubâji Cenâiz, 32; MûgUm, Cenâiz, 22,23; Nesaî, Cenâiz, 15.
Fatır, 35/18. 

j Zehebî, Texkire, 1/6-7,
Bilgi için bkz. Hatib Bağdâdî, Takyîd, s.87-98.
B utirî, Zekat, 37, 38,39; Halib lîagdâdî, Takyîd, s. 87.
Bkz. İbn Abdilber, CSwİ* s. 120-J 22; Halib Bağdadî. Takyîd, s.88-92. 
tbn Abdilberr s. 456.

11° îbn Abdilberr ,C i/ııi‘, s. 457,456-457.
İbn Abdilberr, C im i’, s. 457.
Ebû Davud, İlim, 10; Tûmizî, İlim, 7; Iba Mâce, Mukaddime, 18, Menâsik, 76; 
Dârİmî, 24; MÛsaed, 1/437; III/225; IV, 8, 82.

' İbn Abdilberr, Câmi', s. 457.
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Abdullah £ssec(122/740)den onun şu sOzünü nakleder: '̂ Kur'ân 
âyetlerini deül getirerek insanlarla mücadeleye tutuşanlara karşt siz 
sünnete sanlın. Zira Kur*ân 'ı en iyi bilen sünnet asbabıdır

Demek ki Hz. Ömer hadislerin toplanmasına temelde karşı 
değildir. ^ ^ ı  olduğu taraf, siinnete yanhşlıklârm katılması ve 
sünnetin anlaşılmâsı lazım geldiği şekilde ahlaşılamaniaşıdır. İbn 
Sirin(110/729)’in, Ebû Zer cl-Gıfârî(32/652ynin talebesi Âhnef b. 
Kays’dan̂ *** naklettiği Hz. Ömer’e ail olan, -̂ Hadîsleri yazmadan 
önce onlan iyice anlaymı̂ * sözü bu ileri sürülenleri 
doğrulamaktadır. ^

Rasulu!lah(a.s.) döneminde yazılmadığı gerekçesiyle 
hadîslerin zayi olduğu yolundaki iddiaların tutarlı olmadığı 
kanaatindeyiz. Zira zaman zaman ifade ettiğimiz gibi Kur’ân ve 
sünnet yazıdan çok ezberle muh^aza edilmişti. Rasulullah(a.s.)’ın 
sözleri onlarda yaşanan hayat olmuştur. Onlar, Peygamberimizden 
sonra dînî kııltürün geriden gelen nesillere aktarılmasını bir görev 
bilerek; o dönemde ilim merkezleri olan Medine, Mekke; Mısır, 
Küfe, Basra ve Şam’ gibi yerlere yerleşmişler ve buralarda ilim 
meclisleri oluşturarak Resulullah'tan aldıkları vahiy kültürünü halka 
aktarmağa başlamışlardır. Böylece bu kültürün zayi olmaması için 
azamî gayret sarfetmişlerdir.

Bulundukları yörelerde halkı dînî konularda aydınlatmaya 
çalışan sahabîlerin yüzotuzdan fazlası fakihti. Bunlardan yedisi çok, 
yirmisi orta seviyede, geri kalanı da az sayıda fetva yermiştir.

Sahâbîler, Rasulullah(a.s.)’m(a.s) vefatından sonra dinin 
tebliği için çeşitli şehirlere dağıldılar ve oralarda vefat ettiler, 
Rasulullah(a.s.) Medine'de kalmayı teşvik ettiği ve ilim için 
İnşanlann buraya yolculuk yâpaçaklarını^^^ haber verdiğinden 
ashabtan bir çoğu burada kaldı. Bu şehirde kendilerinden hadîs 
rivayet edilen sahabeden bir kaçının ismini buraya alalım: Ebû 
Hureyrc(59/679), Abdullahb. Ömcr(73/693), Hz. Aişe(57/677), Cabir

tbn Abdilberr, Câmt’, s. 458.
Zehebî, Tezkire. 1/19.

' tbn Abdilber, Cim/; s. 141.
143 İbn Kayyim, Şemsuddîn Ebu Abdillah Muhamined b. İiibubekr, l'Iâınu'i- 

lifuvâkkilh aa Rabbi’l-Âletnîn {\sk. Muhamitted Abdussclam İbrahim), l.
baskı, Beyrut, 1991,1/110. 
Plakim. A/aVr/fe s.25. 
Hakim, A/«V7>&s.190-191.
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b. Abdullah(78/697), Ebû Sa’id el-Hudrî(74/693), Hz. Ömer(23/644), 
Ümmü Sclcıtıe(62/681), Sehl b. Sa’d es-Sa’idî(91/710), Ebû Eyyub el- 
Ensarî(53/675), Hz. Osman(35/156), Hz. Ebubckir( 13/634), Zeyd b. 
Sabil(45/66^), Ubey b. KaT)( 19/640), Bunlar en çok rivâyet eden ve 
fetva veren sahabenin arasında sayılır.*^ Adı geçen zatlar 15340 
civarda hadîs rivâyet etmişlerdir.

Medine'de en son öfen sahâbî, Sehl s. Sa'd es- 
Saidî(9l/710ynin olduğu nakledilir.^'^*

Mekke'nin fethinden sonra Rasulullah(a.s ) buraya Muaz İbn 
Ccbe}(18/639)’i halka dini öğretmesi için görevlendirmişti.^'^^ Ancak 
Mekke'de hadîs ve fetva açısından en büyük rolü oynayan Abdullah b 
Abbas(68/687)dır.^‘̂® Bu zat 1660 hadîs rivâyet etmiştir. Hakim 
en-Nisaburî(405/1014) burada yerleşen sahabeden yirmi altısının 
ismini v e r i r .  *̂ 2 Mekke’de en son ölen sahabinin Ebu't-Tufeyl Amir b. 
Vâsıle(100-110/718-728)i5> veya Abdullah b. Ömer(73/692)in 
olduğu söylenir. ’

Mısır medresesini kuran sahâbî, Amr b.Âs(43/664) ve onun 
oğlu Abdullah b Amr(65/684)'dir.*^^ Hakim en-Nisaburi buraya 
yerleşen onbeş şahabının - ismini verir Abdullah b Amr’ın 
hadîsleri ilk yazanlardan olduğunu yukarıda vermiştik. Bu zat aynı 
zamanda fakihti. Mısırlılar bunun fetvasına tabi olmuşlardır.

Mısır'da en on ölen sahâbî, Abdullah b. Haris b.
Ccz’(85/704)dir.»58

Kûfe'ye öğretmen olarak gönderilen sahabe, Abdullah b 
Mes'ud(32/()52)dur. Burada ilk ilmi faaliyet bununla başlamıştır.*^^

İbn Kayyım,
Sandıkçı, S, Kemal, İİk Oç Asırda talam Coğrnfyastndâ Hadis, Ankara, 1991, 
s.29-30.
Hakim, A/4tW/ĉ  s. 43.
Sandıkçı, l!k Üç Asırda Hadis, s. 62 
îbnK ayyim ,/7iflil/l7 .
likz. Şafak, Ali, İslaai Hukukuaua Tedvini, Eraırum, 1978, s.31; Sandıkçı, / / t  
Üç Asırda Hadis, s. 653.

II Bk/.Hakini, Ma •rife, s. 192.
Hakim, Nâim, Tecrîd,\t29.
Naim, Tecrîd,^. y.

' Sandıkçı, İlk Oç Asırda Hadis ,s.310.
BkK.Hakim, Maarife, s.193.

I '^  Şafak, İslam Hukukuaua Tedvini, s.32.
- ® Hakim, Ma ‘rife, s.43.

Sandıkçı, Hk Oç Asırda Hadis, s.90.
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Abdullâh(r.a)*m dışında buraya sahabeden Hz. Ali(40/661), Sa'd b 
Ebî Vakkas(55/675), Selman el-Fârisî(36/65ö), Arnmâr b. Yâsir 
(37/657), Ebu Musa el-Eşarî(44/665), Ebû Mes’ud eKEnsârı(40/660), 
Berâ b. Azib(7l/690), Nu’man b. Beşir(64/683), Muğirc b. ŞuT)e 
(54/670), Cerir b. Abdullah(51/671), Adiy b. Hatem (68/687), 
Abdullah b. Ebî Evfa(87/701), Cabir b, Scmûre(74/693) ve Semûrc b. 
Ctindeb(60/679) yerleşmişlerdir. Hakim en-Nisaburî bunlarla birlikte 
Kufc'ye yerleşen yirmi dokuz sahâbînin ismini verir, İsmini 
buraya aldığımız sahâbîler yedi bine yakın hadîs rivayet etmişlerdir! 
Burada en son ölen sahâbî hakkında ihtilaf edilmiş ve Ebû Guheyfe 
Vehb b. Abdullah e s - S u â v î '^ ı  veya Abdullah b. Ebû Evfa(86-88/705- 
706) yahut da Âmir b. Hureys(88-89/706-707)’in olduğu 
söylenmiştir.

Suriye fethedildikten sonra Hz. Ömer buraya dini öğretimin 
yürütülmesi için Muaz b. Cebcl( 18/639), Ebu*d-E>erdâ(32/652) ve 
Ubade b. Samil(l5/636)'i göndermiştir.'^^

Basra’nın eğitimi içinde İmran b. el-Huseyn(52/672) 
görevlendirilmiştir. Ebû Musa el-Eş’arî(44/665) ise buraya emir taym 
edilmiştir. İkibin ikiyüz seksen altı hadîs rivayet eden Enes b. 
Malik(93/7|2) ile birlikle Basra'ya otuz altı sahabenin yerleştiği 
rivayet edilir. Burada en son vefat eden sahâbî, Enes b. 
Malik(93/712) dir.'^^

Muaz b Cebel(18/639)'dcn ders almış olan Abdurrahman b. 
Ganem(78/697), Şam'a Hz. Ömer tarafından vali tayin edilmiştir. 
Bilal b. Ebi Rebâh(20/641), Ubade b. Samit( 15/636), Ebu’d- 
Derdâ(32/652), Avf b. Malik(73/692), Muaviye b. Ebi Sufyan(0/680), 
Vasile b. Eska’(85/704) başta olmak üzere buraya yerleşen 
sahabilerdcn otuzdört tanesinin ismi v e r i l i r . Ş a m ’da en son öldüğü 
söylenen sahâbî, Abdullah b. Bişrel-Mâzinî(88/70ö)dir. ’^^

Bkz. Flakim, A/arrr«s.91.
Hakim, Ma'rife, s.43.
Naim, TecnU 1/29.

^  Sandıkçı, ilk Oç Asırda Hadis, s. 91. 
Sandıkçı, hk Oç Asırda Hadis, s. 128. 
Hakim Ma 'rife, s. 192-193.
Hakim, Maarife, s.43; Naim, Tecrîd, 1/29. 
Zehebî, 1/51.

* Hakim, Ma ‘rife 193.
Hakim, Ma 'rife, s.43; Naim, Tecrid, a.y.
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Dört sahabenin el-Cezire’de^^  ̂ beş tanesinin de Horasan’da 
kaldığı rivâyctier arasındadır. ’ ̂  •

Yukarıda ilim merkezleri olarak isimlerini sunduğumuz 
şehirler arasında Medine ye Mekke'nin müstesna bir yeri vardır. 
Muhaddislere göre hadîslerin geldiği en sağlam tarik Mekke ve 
Medine ehlinin rivâyet ettiği tariktir. Zira onlarda tedlis/hadîsdeki 
gizli kusuru saklayarak rivâyette bulunma yok gibidir. Yalancılıkta 
şöhret ve hadîs uydurma olayları ise çok nadirdir. Onun için Enes^ 
b. Malik: ''Hadîs, Harcmeyn(Mckke ve Medine)'i aştı mı sem'â'/ 
(yani ravînin bizzat şeyhinin ağzından hadîs işitmesi veya bu şekilde 
hadîs ahnası )zaytfJar." der.*̂ -̂  İmam Şâfıî de aynı kanaati 
paylaşarak şöyle der: ^Hadîs Haremeyn'i aşarsa ikran zayıflar.

Şahabının hadîs ilmine hizmetlerini verdikten sonra biraz da 
Rasulullah(a.s.) tarafından övülen ikinei ve üçüncü nesil; tabiîn ve 
tebe-i tabiîn'in hadîs alanındaki çalışmalarına geçerek hadîsin 
tedvininde onların rolünü de ortaya koymada yarar mülahaza 
ediyoruz. Bu vesile ile hadislerin günümüze sıhhatli bir şekilde gelip- 
gelmediği daha iyi anlaşılmış olacaktır.

2.2.İ.3. Tabmn ve Tcbc-î Tâbiîn DevrifTcdvîn Devri): 1. 
asrın sonu, 2. asrın başlarını içine alan bu devri, halife Ömer b. 
Abdulaziz ÇI01/719), Medine Valisi Ebıİbekir b. Hazm(l20/738)'a ve 
ülkenin diğer yörelerine gönderdiği mektuplarla başlattı. Bu 
mektuplarda hadîslerin toplanması emrediliyordu. Bu devire isim 
olan, •’lcdvin” kavramını tarifle konuya girelim. Tedvin, muhtelif 
yazı malzemesinde ve hafızalarda dağınık olarak bulunan hadîsl&-i 
bir kitap içinde toplama faaliyetidir. Hadîş tarihinin 2, merhalesini 
teşkil eden bu faaliyet dönemi Hicri 1. asır ortasından ikinci asır 
ortalarına kadarki bir zaman dilimini içine ahr.^^^

İşte bu devrede yazılan hadîs metinlerini bir araya getirme 
dönemine Tedvîn dönemi adı verilmiştir. Tedvin dönemini başlatan

jZ^ Hakim, A/a'/77e,s.43,
' ;  • Hakim. Mh ’rifc, s 194.
] 4 ; Haüb lîağdâdî, Câmr, 1/434.

Hatib Bağdadî, Cârni' a. y.
Hatib Bağdâdî. Çâmi', a. y
Aydmij, Abdullah, tJadıs fstıJahJan Söıelûğû,Timaş, İstanbul 1987. s, 153.
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175
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şahıs, hilafet dönemi iki yıl altı ay beş gün sürcn^’̂  ̂ Ömer b. 
Abdulaziz; meşhur ismi ise, İbn Şihab ez-Zührî(124/742)dir,^'7'^

Tedvin dönemi için bu kısa girişten sonra bu dönemi meydana 
getiren toplulukların paralelinde konuyu verelim.

Tâbi' veya TahH; Hz. peygamberin ashabından biri veya bir 
kaçıyla karşılaşana denir. ‘ Hatib Bağdâdî(463 /1071) karşılaşmayı 
yeterli saymayıp, görüşüp konuşmayı’^^, İbn Hıbban(354/965) ise, 
sahâbîden duyup işittiğini ezberleyecek yaşta olmasını şart koşar.

Tabiînden en son ölen şahsın, 180/796 de vefat etmiş olan 
Halef b. Halife olduğu söylenmektedir.

İlk devir müslümanlan ashabın ağzından Peygamberimizin 
hadîslerini dinlemeğe son derece istekli idiler. Sahabeden biri hadîs 
rivayet ettiği zaman etrafını büyük bir kalabalık sarardı. îşte ashabın 
bu candan talebeleri, muhaddisicr arasında "takip edenler** manasına 
gelen "̂ Tabiîıî  diye meşhurdur.

Peygamberimiz İslâm'ın tebliğini yüklenen ilk üç asrın insanı 
sahabe, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn'i şu sözüyle bize tanıtır: '̂tnsanlann en 
hayırlısı benim asnmda olanlar/sahabelerdir. Sonra onlan takip 
edenler, sonra da onlan takip edcnlerdir}̂ ^

Râvî bü hadisi verdikten sonra ^Resulullah'm bu uç asır 
ihsanından başkasını zikredip zikretmediğini bilmiyonmj.." 
dçrken bu üç asrın insanının kıymetine dikkati çekmektedir.

Yine Resulullah bu üç asrın ihsanı için şöyle buyurur: Size 
ashabımı, sonra onları takıp edenlerî  sonra da önlan takip edenleri 
tavsiye ederim " ̂

Sahabeden sonra asır olarak insanların en hayırlısı, vahye 
muhatab olan, sahabe ile konuşan, dini ve sünnetleri onlardan alan

ibn Tokjuak, İbrahim b. lA\A\anv!nQA, el-Cevheretu's-Semta fî Siyen'I-Hulcfai 
vıe'I-Mulûki ve's~SeIânnt{\}iSn. Sa'id AbduIl'aUah Aşur), Câmiatu Unımi'UKura,

177 1982, S.74.
■ Çakin, Hadi.%. s. 18.

Naim, Tecrid 1/30; M. E.B.t.A., XI/602.
Hatib Bağdadî, eİ~KifSye fiİIwi'r-Rîvâye, Beyrut, 1988/1409, s,51.
Naim, Tecrid, vi.y,
Buhm  Şehadel, 9; Fedâilu Ashâbi’n-Nebî, 1; Rıkak, 7, İman, 10, 27; Müslim, 
FedailuVSahâbe, 210-214; Davı/4 Sünne, 9; Tirmizî, Fiten, 45; Şehadat, 4; 
Menâkıb, 56; İbn Mâce, Ahkam, 27; Müsned, 1/378,417.

- Hakim, A/A'n7Î!;s. 41.
• Tirmi^ Fiten, 7.
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kimselerdir ki bunlara tabiîn ismi verildiğini söylemiştik, tâbiînin 
tabakasını Hakim en-Nisâbûn(405/1014) şöyle verir-

1.T&bakafBüvûk Tabiîler Tabakası): Sahabenin büyükle
rinden hadis rivayet edenlerdir. Said b. Müseyyeb <94/712), Kays b 
Ebû Hazm(80/699), Ebû Osman en-Nehdî( 100/718), ÎCays b 
Ubâd(80/699), Ebû Sa’şan Hudayn b. Münzir(97/715) ve EbO Vâil b. 
Sclemc(82/701) bu tabakaya aittir.

2.TabakafOrta Yaşh Tabiîler Tabakası): Sahabe ve 
Tabiîn’den hadis rivayet edenlerdir. Esved b. Ye/id(75/694), Alkame 
b. Kays(62/68l), Masruk b. el-Ecda’(63/682>, Ebû Seleme b. 
Abdurrahman(94/712), Harice b. Zeyd( 100/718) bunlardandır.

3. Tabaka(Gcnç Tabiîler Tabakası): Hz. Peygamber 
zamanında küçük yaşta olan sahabeden hadis rivayet eden ve uzunca 
yaşayan sahabîlerle kendileri çocuk yaşta iken kavuşanlardır. Bu* 
tabakaya bir kaç isim zikredelim: Amir b. Şerahiİ eş-Şa"bî( 103/721), 
Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe(98/716) ve Şureyh b. Haris 
(80/699)*»^

Tâbiînin son tabakasını teşkil edenler, Basralılardan Enes b. 
Malik(93/712); Kûfelilerden Abdullah b Ebî Evfa(86/705), 
Mcdinelilerden Saib b. Yezıd(90/708). Mısırhlardan Abdullah b. 
Haris b. Cc2’(85/704), Şamlılardan Ebû Ümâme el-Bahilî ile 
karşılaşanlardır.'*^ '

Tabiînden bir veya bir kaçını görene de Tcbcu't-tâbiîrî  veya 
"Etbaa'Mâbiîıi* d e n i r , M u h a m m e d  Zübeyr Sıddıkî, etbau't- 
tâbiîn'in hicri 3. asrın ilk çeyreğinin sonuna kadar yaşadıklarını 
söyler.

H ^im  en-Nisâbûrî(450/10l4)'nin dediği gibi tebe-i tâbiînin 
içinde müslümanların imamlarından ve şehirlerin fakihlerinden bir 
grup vardır. Malik b. Encs( 179/795), Abdurrahman b. Amr el- 
Evzaî( 157/773), Süfyan b. Said es-Sevrî( 161/778), Şu’beb. Haccac el- 
Atekî(160/776), İbn Cüreyc( 150/767), Yahya b. Said el-Kattan 
(198/813), Abdullah .b Mubârck( 181/797), Muhammed b. Haşan eş-

Hakiın, Ma'rife, s. 42-43; Değişik görüşler için bkz; Hakim, Ma'rifc, s.43; Ilr, 
A/enAec,s.l48.
HamiduHah, Muhammed, "Sünnet". XI/6Q2.
Hamidullah, "Sûnaet", M.E.D t.A.. a,v. ,
Sıddıkî, Muhammed Züheyr, Hadis üdebiyâtı Tarihi (tere, Y. Ziya Kavakç»), 
İrfan Yayınevi, İstanbul, 1966, s.60
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Şcybânî( 179/852), İbrahim b. Tahman el-Benânî( 167/780), 
bunlardan bazılarıdır.

Tabiîn de sahabe gibi ilim dğrenmenin ve onu neşretmenin 
vacip olduğunun idraki içind^di. Onlar Resulutlahın, '"Hikınet 
tnû’mlnin yitiğidir, Ncrde bulursa onu altr.”^̂  ̂ tavsiyesine uyararak 
ilmi bir taraftan ahp diğer taraftan başkalanna veriyoriardı. Buna 
mecburdular. Çünkü bu hikmet, öğrenmesi ve öğretilmesi lazım 
gelen kitap ve sünnet ilmi ise, onu, almak ve başlarına vermek vacip 
olur. Nitekim Cenab-ı Hak: ” İndirdiğimiz açık delilleri ve hidâyeti 
biz kitapta insanla açıkça belirttikten sonra gizleyenlerfvar ya), işte 
onlaıa hem Allah lanet eder̂  hem bütün lanet edebilenler lanet eder. " 
190 âyetiyle delilleri ve hidâyetf gizleyen kimsenin mel’un 
olduğunu haber verir. Bu âyet, Peygamberimizin risaletini ve 
Tevrat'taki "recm" âyetim gizleyen yahudi alimleri ve hakkı 
gizleyenler hakkında nazil olmakla beraber, yayılmasma ihtiyaç 
duyulan Allah’ın dininden herhangi bir ilmi gizleyen herkes için bu 
hükmün geçerli olduğu kabul edilmiştir.^^* Ayrıca bu âyete 
RasuiUllah(a,s.)'ın: "Kime bildiği bir ilimden sorulurda onu gizlerse 
kıyamet gününde ağzma ateşten bir gem vurulur” sözüyle de 
açıklık getirilmiştir.

Ebû Hureyre, "*HaIk, Ebû Hureyre çok hadîs rivayet ediyor 
deyip duruyorlar. Halbuki şu iki âyet olmasaydı hiçbir hadîs 
nakletmezditîi' deyip, yukarıda mealini verdiğimiz Bakara, 159-160. 
âyetlerini okur ve sözüne şöyle devam eder: ”Muhacir kardeşlerimiz 
çarşılarda alış̂  verişle, Ensar kardeşlerimiz de mallan (ve topraklan) 
için çalışmakla meşgul olurken Ebû Hureyre boğaz tokluğuna 
Rasu}ullah(a.s.)dan hiç aynimaz ve. onlann hazır bulunmadıkları 
meclislerde hazır bulunur, onİann belleyemedikleri sözleri 
bellerdi.̂ '̂̂ ^

Kurtubî, bu âyeti ve Somlian ilmi ketin edenin, ağzına ateşten 
gem vurulur.'* hadîsini delil getirerek sorulduğu zaman tebliğin vacip

î Hakiın, Ma’rife, s. 4 6 ^ 7
Tinnixt, İlim, 19; İbn hiiee, Zöhd, 15.
Baktin, 2/139.
K u fto H O to i’î 1/184(2. cOz>. '

Mâee, Mukaddime, 34; Ebû Davud, İlim, 9; TinsisS, İlinv3; MÜsned, 1/ 21; 
II/ 263,2%, 305, 344, 49.5.
Buhm, lÜm, 42; Vudû. 24; Müslim, İman, 229; Muvatt»,İ9!mQi, 29; İbn 
Abdilber, Cârni'n m .
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olduğunu söyler. Ancak mû^lüman olmadan bir kafire Kur'ân 
öğretmenin, bir de hak ehli ile mücadeleye girmiş bir bidatçıya ve 
halkım uygun olmayan ş^lere zorlayan sultana ilim verilmesinin 
caiz olmadığım da n ^ ^ r .

Din ilimlerininAdtap ve sünnet ilminin kaynağı, Peygambe
rimiz, sahabe ve tâbiindir. Rlsalet görevini tamamlayan 
Efendimiz(a.s) Veda H ^ ı'n d a  yüz binlere hitab edcrlTen: "Burada 
bulunanlar bulunmayanlara tebliğ etsinler, zira olur ki hazu" olanınız 
sözümü kendisinden daha anlayışlı bir İdmseye tebliğ etmiş olur."

buyurmuş ve aynca: Benim sözümü işitip belledikten sonra 
işittiğini başkasma eriştirenin Allah yüzünü ağartsın." şeklinde 
dua etmişti.

Peygamberimizin bu emrine imtisalen sahabe ve tabiîn, din 
ilimlerini yaymaya koyuldular. Ebû Zerr el-GıfarTnin kendisini hadîs 
naklinden alokaymak isteyenlere şu sözü, bu işe nasıl sarıldıklarına 
büyük örnek teşkil eder: ^Kılıa enseme dayasanız, ben de 
Rasulullah(a.s.ydan duyduğum bir sözü başım kesilinceye kadar 
tebliğe vakit bulacağımı bilsem o sözü elbette size yetiştiririm. ■'

Hadislerin ezberlenerek yayılmasına sahabe gibi tâbilmn de 
büytik özen gösterdiği bir vakıadır. Hicri ilk üç asırda Medine, 
M ^ e ,  Yemen, Sanı, Kudüs, Filistin, Humus, Küfe, Basra, Vasıt 
Bağdad, Samarra, Mısır, Medâin, Cezire, Mağrib, İsfehan, Rey, 
Kazvin, Şiraz, Nihavend, Cürcan, Nisabur, İsferayin, Tus, Merv, 
Herat, Belh, Tirmiz, Nesef, Buhara, Semerkant gibi ilim merkezi 
olan şehirler de yaşayan sahabe, tabiûn ve etba-ı tabiînden büyük 
muhaddislerin eşki hadis literatürünün, özellikle de S; Sandıkçı'mn 
""İlk üç Asırda İslâm Coğrafyasında Hadîs' adlı araştırma 
mahsulu eserine bakıldığı zaman İslâm dininin ikinci kaynağı olan 
hadîslerle ilgili şu gerçek göze çarpacaktır: Hadisler, asn saadetten 
itibaren yazılı ve sözlü rivayetler halinde zayi edilmeden l.hicrî 
asırda ezl)cr ve bazı özel sahifelerle; 2. hicri asırda yine ezber, kısmî

Kurtubî,Cim/; 1/185(2. cüz).
Bubârî, tlim, 9, 10; Hac, 132; MûsHm. Hac, 446; Kadime, 29; Ebû Davud, 
Tatavvu' 10; Tinnizî, Hac, 1; NesM, Hac, 111; İbn Mâce, Mukaddime, 18; 

 ̂̂  Dârimî, Menâsik, 73; MÛsaed, IV/31, 32; V/ 4, 40, 45; VI/385, 456.
Ebû Davud tlim, 10, Tirmizî, İlim, 7; İbn Mâce, Mukaddime, 18; Metiâsik, 76; 
D irim i Mukaddime, 24; Mâsned, 1/437; 111/225; IV/8, 82.
Bubâri tlim, 10; Dârimî, Mukaddime. 46.

* ^ Eser, 1^1'de Diyanet tşleri Başkaniğı Yayınlan arasmda çıkmıştır.
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tadvin ve tasnif faaliyetleriyle; 3. hicri asırda da e ^ r  yanında 
zirveye ulaşmış tasnif Weketlcriyle nesilden nesile aktarılmış ve 
yazıya geçirilerek zayi olmaktan kurtarılmıştır.

Sahabe devrinde olduğu gibi tâbiîn devrinde de hadîslerin 
ezberlenmesine ve başkalanna nakedilmesine titizlik gösterilmiştir. 
Bune karşın tabiînin ilk dönemlerinde hadîslerin yazılmasına ve 
toplanmasına karşı bir tavnn bulunduğuna dair bir çok rivâyete 
rastlanmaktadır. Mesela, Mansur b. Mü'temir( 132/750), A’meş 
Süleyman b, Mihran el-Kufi( 148/765), İbrahim b. el-Kays en- 
Nchâl(96/715) hadîslerin yazılmasını hoş karşılamayan tabiîler
dendir. 200 Mcsruk b. el-Ecda'(63/682), Alkame (62/681)'den bir 
şeyler yazmasını ister. Alkame ona, ” Yazının hoş karşılanmadığım 
bilmiyor musun?' der, O da, ”Evet ancak ezberleyip sonra yakmayı 
istiyorum’* diye cevap verir. Adı geçen Alkame, îbn Mesud’dan 
ders almış, Kûfe'nin ileri gelen f a k i h l e r i n d e n d i r .202

Hadîslerin yazılmasını hoş karşılâmayanlara biri de Ubeyde b. 
Amr es-Sülcmî(72/691)!yi örnek olarak verebiliriz. Sülemî, vefatı 
esnasında yanında yazıh bulunan kitaplarını istedi ve yaktırdı. Niçin 
yaktırdığı sorulunca da, '̂ Korkuyorum ki bunlar birinin eline geçer de 
onlara olduğundan fazla değer verir** demiştir.2̂ 3

Şunu hemen belirtelim ki dört halife ve sahabeden bir çoğunu 
hadîslerin yazılmasına karşı tavır almaya götüren sebeb ne ise tâbiîn 
içinde aynı şey söz konusu olmuştur. Yukarıda verdiğimiz örneklerde 
bu açıkça hissedilmektedir. Hatırlanacağı gibi hadîslerin yazılmasına 
karşı çıkmanın sebebi; birinci derecede âyetlerin hadîslerle 
karıştırılma endişesi ve hadislere düşkünlüğün artıp Kur'ân'ın 
gölgelenmesi, ikinci olarak da hadislenn yaşanır hayat olmaktan 
çıkmasıdır. İkinci endişeyi, Evzâî(157/774) şu sözleriyle dile getirir: 
"İlim, insanların dillerinde dolaştığı ve müzakere edildiği zaman 

güzel bir şeydi. Kitaplara aktanlınca nuru gitti ve ilim ehlinin 
elinden çıktı. " 2̂ 4

* ̂  Tasnif. f Jiitiislcri belli bir tertibe göre suuflandınp konularına göre tertip ederek 
eser meydana getirme (Aytimlı, Hadis IstsIabİari Sözlüğü, s. 151).

200 Bki Ibn Abdilberr, Cam/'î s.114-116.
20* Ibn Abdilberr, Câaıl s. 112.
202 Zehebî, re^ /> «I/51 .

Suphi Salih, Ulûm, s.42 (1 nolu dipnot); Benzer bir rivayd ıçm bkz. Ibn Abdilber, 
C£rnf:s.m.

20^ İbn Abdilberr, Cimi’, s. 114.
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Hadîslerin yazılmasına muhalefetin sebeblcrinden biri de 
hadîslerle birlikte şahsî fikirlerin yazılmasıydı. Râvîler bazen 
birinden yazdığı hadîsin yanına başkalarına veya kendisine ait 
görüşleri aynı sayfaya kaydedebiliyoriardı. Suphi Salih, İbn Abbas’ın 
bi r yerde: “SizdeJî öncekiîcrini saptiîun şey kiiapîandır. ” diyerek 
hadisi yazmayı yanlam ası; yazınız. Onu cn iyi muhafaza
eden şey, yazılmasıdır. "̂ >̂6 sözüyle yazıyı teşvik etmesini şöyle izah 
eder: '%n Abhas'ın yazı hakkındaki yasağı, kitaplara şahsî görüşlerin 
kaydedilmesi endişesinden kaynaklanıyor; tasnifi ise Rasulullah(a,s.) 
'm hadîslerinin öğrenilerek muhafaza edilmesini hedcfliyordu.̂ '̂̂

Hadîslerle şahsî fikirlerin ayiıı sayfaya yazılmasına örnek de 
Cabir b. Zeyd(93/711 )'e: ''Senin görüşlenni yazıyorlar." denildiğinde, 
bundan memnun olmadığını ifade dm iş ve şöyle demiştir: 
'"Yazıyorlar ama, yann benim ö fikirlerden dönmeyeceğimi nerden 
biliyorlar!

Sahabeden sonra tabiîn ve teberi tabiîn devirlerinde rivâyel?®  ̂
ve râvîler^^ö bir hayli arttı. Farklı sahabeden rivâyct edilen hadîsler 
çoğalıp araya tabiîn râvîleri de girince artık onlan hafızalarda 
zaptetme imkanı zayıflamaya yüz tuttu. Hal böyle olunca hadîslerin 
yazılıp-yazılmaması konusu tartışılmaya başlandı.

önceleri ezberi kuvvetli, fakat yazısı bozuk olanlara yasak 
konulmuş, hafızası zayıf olup yazısı güzel olanlara da hadîsleri 
yazmak için ruhsat verilmişti.^*^ Bu arada Kur'ân’la hadîsin aynı 
sayfalara yazılması da yasaklanmıştı. Fakat gün geçtikçe risalet 
asırlarca gerilerde kalmaya başladı. Kur'ân'la hadîslerin karışma 
tehlikesi ortadan kalktı. Fetihler çoğaldı. Müslümanların toprakları 
alabildiğine genişledi. Sahabe çeşitli ülkelere dağıldı, sayıları günden 
güne azaldı. Sahabenin hafızasında bulunan hadîsleri zayi olmaktan 
kurtarma fikri gittikçe kuvvet kazandı. Hadîslerin sahab^cn tâbiîne 
intikal etmesi ve oradaki râvîlerin çoğalması hadîslerin zaptını

Ibn AbdilbOT, Câm i\ a. 11; Halib Bağdadî, Takyid, s.43.
Halip İiagdâdi, Takyîd, s. 92.

_ Suphi, Salip, Ulûıti, s.43.
İbn AbdilbOT, Câmİ', s. 490; Hadîslerin yazıtntasına karşı çıkıldığına dair örnekler 
için bb;. Dirimi Mukaddime, 42; İbn Abdilber, Cİaai', s. 107>> 14.
Rivayet: Hadisi seaeüe nakletmek (Aydmlı, s. 129).
Râyf. fhd isi senediyle veya usulüne uygun o/arak nakleden kitnse (Aydınlı, 
f/adİs,s.\29).
İbnSalah, £/Wm,s. 182.
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gittikçe zorlaştırıyordu. Bu arada da dâhili savaşlar, fitne ve 
karışıklıklar, Şia ve Haricîler, Râfı/Jlçr ve Kaderiye gibi fırkalar 
zuhur etti. Bunlar kendi inançlarını destekleyen rivayetler üretmeye 
başladılar. Sahabenin sayısının azalması, çeşitli ülkelere dağılması ve 
çeşitli fırkaların ortaya çıkması gibi etkenler, hadîsin kurtarılma 
ihtiyacım iyice hissettirmeye başladı.^*^ Şunu bu arada ifade edelim 
ki, sahabe ve taibiîn nezdinde en bü>ük şeref ve meziyet, Kur’ân'ın 
ezberlenmesinden sonra sünnetin muhafazası ve yayılması sayılır, 
herkesin kıymet ve değeri, işittiği ve e^ rled iğ i hadîs sayısıyla 
Ölçülürdü. 213 isjitckim Rebî b. Süleyman(270/884)’ın İmam 
Şâiîî(2047819)'den naklettiği: "Kim Kur'ânU ezberlerse kıymeti artar. 
Kim fıkhı isterse şanı şöhreti büyür, şerefi yücelir. Hadîsi yazamn, 
delili kuvvet kazanır. Nahvi mütajaa edenin huyu ince ve nazik olur. 
Nefsini koruyamayan, ilmini de koruyamaz.'' şeklindeki söz, 
buna delildir.

Yemame'de bir çok hafızın şehid düşmesi, Hz. Ebubekir'i 
ICur*ân'ı toplamaya mecbur ettiği gibi sahabenin çeşitli ülkelere 
dağılması ve ölümleriyle tükenme endişeleri hadislerin toplanmasının 
önemli sebcblerinden birini teşkil etmektedir. Bundan dolayıdır ki, 
tabiîn ve tebe-i tabiîn arasında da hadîsin yazılması teşvik edilmeye 
başlandı, Mesela tâbiîn'in ileri gelen alimlerinden Said b. 
Cııbcyr(95/714)'in İbn Abbâs(68/687)'dan duyduklarmı yazdığını^^^, 
Said b. Müscyyeb(94/713)’in unutanlara yazma ruhsatı verdiğini^^^, 
ŞaTsıC 103/721 )'in: "Yazı, ilmin bağıdır.'̂ '̂̂  dediğini, İbn Şihab ez- 
Zührî(I24/742)’mn: *İlmi yazmayı hoş görmüyorduk. Sonra 
müslümanlardan hiç birini yazıdan men etmemeyi daha uygun 
görmeye başladık." dediğini ve tcdvîne ilk başlayanm İbn Şihab ez~ 
Zührî; buna tedvîn konusunda ilk emri verenin de halife Ömer b.

219

Naim, Tccrîd f/46.
Naitn, Tccrîd, 1/47. 
ibn Abdilbeır, Câmİ', s.529.

^ İbn Abdi Iberr, Câmi\ s. 121.
^ I ̂  İbn Abdi Ibcrr, Çimi' s, 122.
^  I ̂  İbn Abdi I borr, Câtni*, s. 125.

İbn Abdilberr, 123, 127.
İbn Abdilbeır, Ciaıi', a. y.
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Tebe-i tâbiînin ileri gelen muhaddis, hatib ve fakihlerinden 
olan 220 Dahhâk b. Muhalled(212/828): ••Bir şey işittiğin zaman 
duyara dahi olsa yaz." sözüyle ilmin mühafazası için yazının 
önemini belirtir. Yahya b. Ma'in(233/848) ve Ahmed b 
Hânbel(241/855) de: ”İImi kaydetmeden hatadan hali olunmaz” ^̂ 2 
derken aynı noktaya dikkat çekerler.

Tâbiîn, haislerin şahsî fikirlerden arındırılarak yazılmasının 
gereğine inanmca yııkarıda belirttiğimiz gibi bir taraftan hadîslerin 
yazılmasını teşvik ediyorlar, diğer tarafUın da kendileri yazıyorlardı. 
Said b. Cübeyr(95/713); İbn Abbas'la beraber bulunur, ondan hadîs 
dinler, onları binitinin semerine kaydeder, indiği zaman da temize 
çekerdi. Hadîslerin titizlikle yazıldığına tipik bir örnek de şunu 
verebiliriz. Irak muhaddislcrinden Veki* b. Cerrâh( 197/812) 
babasmdan, o da Abdullah b. Huneys’den naklen, ''Ben on/an 
gördüm, kamışla eJJerineyazıyorlardı/'̂ '̂* demiştir.

Hadîslerin yazılmasına itina gösterildiğine dair örnekleri 
artırabiliriz. Mesela Mücahid b. Cebr el-Mekkî(103/7iî) insanları 
odasına çıkarır ve yazmaları için onlara kitaplannı verirdi. Ata b. Ebi 
Rcbah(114/732), hadîsleri yazar, başkalarına da yazmaları için 
müsaade ederdi. Katade b. Diâme es-Sedûsî( 118/736) kendisine 
kitabetten sOran birisine: *VnIartn bilgisi, Rabbinin yanında bir 
kitaptadır 2̂5 ddij göstererek, ”Allah Tcala bu âyetle
kendisinin yazdığım bize haber verirken sen neden yazmayacak 
mtşsın?. "şeklinde cevap verir,226

İbn Ebî'z-Zinad( 174/790), babası Medine fakihi227^ Abdullah 
b. Zek\'an( 13 l/748)’nm şöyle dediğini nakleder: helal ve haramı 
yazardık. İbn Şihab ez-Zührf duyduğu hey şeyi yazardı. Fakat 
yazılanlara ihtiyaç duyulunca anladım ki o, insanların en alimidir.  ̂
İbn Ebi'z-Zinad bir başka yerde de şöyle demiştir: "Zûluî ile elimizde

^2^ Sandıkçı, tik  Öç Astrda Hadis, s. 161.
22 ' tbn Abdilberr, Cimi\ s. J 20.
222 tbn Abdilberr, Cimi, s. 126.
^23 Dirimi, Mukaddime, 43; İbn Abdilberr, Cimi', s. 121.

^  AbdilbefTjC’inii',a. y.
225 Taha, 20/52.
22o Hatib Bağdadî, Takyîd, 103; Suphi Salih, Ulûm, s. 44.
227 ZeheM, 1/134-135.
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levhalar ve sayfalar olduğu halde alimleri dolaşırdık. O duyduğu 
her şeyi yazardi?-̂ ^

Medine ailmlerinden halife Ömer b Abdülaziz(101/719yın 
çocuklarının mürebbisi^^^ Salih b. Keysan( 140/757) şöyle der; 
"ZöJırî ile sünnetleri yazmak üzere bir araya gelirdik. Rasululah'tan 
duyduğumuz her şeyi yazdık. Zûhrî bana: "'Efendimizin ashabmdan 
gelen rivayetleri de yaz. " dedi. Dedim ki: "Ĥ ytr onlar sünnet 
değildir '̂ Ü: ’*Bil̂ is sünnettir'̂  dedi. O yazdı, ben yazmadım. O 
kazandı ben kaybettim.

İbn Şihab ez-Zührî, Hicaz bölgesinin meşhur fakih ve 
muhaddislerindendir. Ömer b. Abdülaziz: "Zühri'den başka sünneti 
bilen kalmadı." derken, onun hadîs alanındaki otoritesini itiraf 
eder, İbn Şihab ez-Zührî, Sa'd b İbrahim ez-Zührî'ye şöyle dedi. 
"Ömer b Abdülaziz sünnetleri toplamamızı emretti. Bizonları defter 
defîer yazdık. O, valisi bulunan her yere bu defterlerden 
gönderdi.

Suphi Salih’e göre^^^ Ömer b. Abdülaziz hadîs toplama işini 
alemlerin muvafakatim aldıktan sonra yapmıştır. Hatip Bağdâdî’nin 
naklettiği şu olay bu görüşü destekler* "Ömer b Abdulaziz'in 
anlattığına göre tabiînin ileri gelen fetva ve içtihad sahibP^ 
alimerinden Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe(98/716), Ömer b 
AbdüllazizHn huzuruna girdiği zaman halifenin etrafında bir şeyler 
yazıldığını görür. Kalkıp gideceği zaman halife ona hitaben: 
''Yapmakta olduğumuz işe de dersin” diye sorar. Ubeydullah, '*Hangi 
işten bahesidyorsun?” dediğinde halife: 'Az önce söylediklerini 
yazdırdım" diye karşılık verir Bu defa Ubeydullah ''Hani nerede" 
diye sorar ve kağıt getirildiği zaman eline ahpyırtarP^

Büyük alim, mütefekkir ve fakih olan Ömer b Abdüiaziz’in 
"Zühri'den başka sünneti bilen kalmadı." şeklindeki telaşından

228 Zehebî, Tçzkİre, I/l 09.
Zehebî, TezkİK, I/l 48-149.

2 ^ ; İbn Abdilberr, Cimi', s. 127
231 Zehebî, Tezkire, 1/109.
232 tbn Abdilberr, Câmi', s. 127.
233 Suphi Salih, Ulûm, s. 44.
234 İbn Abdilberr. CÂmi\ s. 321; Zehebî, Tezkire, 1/78-80.
235 jialib Bağdâdî, Takyîd, s. 45; Suphi Salih, Ulûm, s. 45. 
230 Zehebî, I/l 18.

Zehebî, Tczkire,V\Q9.



158 /Necati KARA

onun diğer alimler gibi alimlerin yok olup hadîslerin tükenmesi 
endişesi duyduğu görülmektedir. Bu endişesini Medine valisi 
Ebubckr b. Muhammed b. Hazm(10/719ya yazdığı mektubunda da 
görüyoruz: *'Rasulüllab(a.s.)*in badîsknm, sünnetJerini, Amre'nın 
h vâyetlerini araştır ve yaz; zira ben ilmin yok olup alimlerin de 
tükenmesinden korkuyorum/' Mektupta adı g ^ e n  Amr, Hz. 
Ayşe’nin öğrencisidir. Onun hadîslerinin m uhafia' olduğu 
s ö y l e n i r . İ b n  Hazm verilen görevi yerine gelirdi. Ancak yazdıkları 
hadîs metinlen kendisine varmadan halife vefat etti.^'^

Ömer b Abdulaziz’in bu talimatı bütün valilere, 
gönde r i l mi ş t i r . Emr e  uyarak yazdıklan hadîs metinlerini halifeye 
ilk ulaştıran Hicaz alimi İbn Şihab ez-Zührî olmuştur Halife bu kitap 
örneklerini bütün şehirlere göndermiştir;^̂ 2 önceleri hadîslerin 
yazılmasına karşı çıkan Zühn, sonradan bu fikrinden vaî^eçtiğin 
şöyle ifade eder: '*Emirler bizi mecbur edinceye kadar hadîslerin 
yaztImasmt hoş karşılamıyorduk. Sonra hiç bir müslümam bu işten 
ahkoyamayacağımız görüşü:., benimsedik; '* Zührî’yi hadîsleri 
yazmaya sevkeden en büyük amil, uydurma hadîsierın ortaya çıkışı 
idi Bunu da ona ait şu sözlerden anlıyoruz: '*Şark tarafından 
tanımadığımız, bilmediğimiz hadîsler gelmeye başlamasaydı ne bir 
hadîs yazar ne de yazılmasına izin yerirdinı."

Tabiînin son halkası, muhtelif fırka ve grupları takviye etmek 
maksadıyla uydurulmuş sözlerle karşılaştılar. Hadîs metinlerini bu 
ölçüsüz insanların oyuncağı olmaktan korumak için hadîs tedvinini 
geliştirdiler. İslâm ülkelerinin hemen her yerinde tedvin faaliyetleri 
yoğunluk kazandı. İlk hadîs tedvin edenler Mekke'de İbn 
Güreyc(150/767), Mezopotamya'da Said b. Ebi Arube( 157/773), 
Suriyc*de el-Evzâî( 159/775), Medine'de Muhammed b. Abdirrahman 
(159/775), Kûfe'de Zaide b. Kudamc( 160/776) ve Sufyan eş- 
Scvrî(61/777), Basrada Rebi‘ b. Sabih( 160/777) ve Muhammed b. 
Sclcm(165/781), Vasıl'da Hüscm b. Beşir( 183/799), Yemen'de

238 Dârimt Mukaddime, 43; Hatib EJagdâdî, TaA^/k/, s.105-107.
Sıddtki, //a J /s ,s .3 I.

240̂ Suphi Salih, Utûm, s. 45.
Suphi Sa l ili. Ulûm, a.y.
Suphi Salih. Ulûm, a.y,

^  İbn Abdilberr, Câmi^s:} 27.
Hatib Bağdadî, 108; Suphi Salih, Ulûm, s. 47
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Ma’mer(l 53/770), Rey’de Cerir b. Abdulhamit( 118/188), Horasan’da 
lbnu’I-Mubârek( 181/797)tir.245

Bu asırda yapılan tedvînin özçiliği, hadislerin genellikle 
sahabe ve tabiin fetvalariyle kanşık bulunmasıdır, tmam Malik 
(179/795)'ın Muvatta’ı böyledir. 4̂6 Şâfıî(204/819)’nin
"Yeryüzünde Allah'ın kitabından sonra Mekke'nin kitabından başka 
sahih yoktur diye övdüğü esefde 1720 hadîs mevcuttur.

İkinci asrın başlarında, sahabe ve tâbiîn fetvalarına yer 
verilmeden sadece hadîslere tahsis edilmiş eserler de yazılmıştır. Ebû 
Davud et-Tayalisî(204y819), 4̂8 gjjû Bekir Abdulah b, Zübeyr el- 
Humeydî(219/884) 249 ^hmed b. Hanbel(241/855)’m 5̂0 
müsnedierini örnek olarak verebiliriz.

3.Asırda bablara göre tasnif edilerek içinde sırf sahih 
hadîslerin toplandığı eserler meydana getirildi. Buhârî(256/870), 
Müslim(261/874), İbn Mâcxî(273/886), Ebû Davud(275/888), 
Tlrmiâ(279/892) ve Nesâî(303/915) bunun örnekleridir.

Bunlardan sonra hadis sahasında yapılan çalışıtialar, sahih 
hadis kitaplarını tehzib, şerh ve ihtisar etmek olmuştur. Mesala Ebu 
Abdillah el-Humeydî(448/1056), Buhârî ve Müslim’in "Sahih’'lerini 
müsned metoduna göre tertip ederken, Ebu’s-Seadet Mübarek b. 
Esir(606/1209), kütüb-i sitteyi bablarma göre tertip etmiştir. Nurettin 
Ali el-Heysemî(807/1404), kütüb-i sitte dışında kalan musahnefleri 
'*Mccma‘u'z-Zcvâîd'' adlı eserinde toplamıştır. Suyûtî(911/1505) de 
kütüb-ü sitte, on müsned ve bunun gibi bir çok eseri "eI-Câmi*u'l- 
Kcbir" adıyla meşhur olan "Cem*u'l-Çevâmi*%inĞQ bir araya 
getirmiştir.

Kısacası hadislerin bize gelinceye kadaır geçirdiği merhaleler 
bundan ibarettir. Böylece Kur'an gibi hadisler de İslam alimlerinin 
son derece disiplinli çalışmalarıyla zayi olmaktan kurtarılmış, diğer 
insanların sözlerine karıştırılmadan günümüze kadar gelmiştir.

HakJm, Ma'rife, Mukaddime, Y., Naim, Tecrîd 1/49; Çakan. JJadis, s.5. 
Suphi Salih, ş. 48.
Sandıkçı, İlk Üç Asırda Hadis, s. 54,

“I® Çakan, //adis s. 29.
Çakan, Hadis, s. 32.
Çakan,//aJ/5, s. 33.
Suphi Salih, 48-9.
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Tâbiînden sahabeyi gören ve onlardan hadîs ezberleyen^^^ 
şahıslardan bir kaçının ismini ve bulundukları ilim merkezlerini 
verirsek tabiîn döneminde hadis ilmine ne kadar hizmet edildiği 
görülecektir

Medine: Said b. Museyyeb(94/713), Süleyman b. Yesar 
(107/725), Kasım b. Muhammed( 107/725), Ubcydullah b. Abdullah 
b. Utbe(98/716), Salih b. Abdillah b Ömer{ 106/724), Ebû Seleme b. 
Abdirrahman(94/713), Harice b. Zeyd(94/713), Ebubekir b. 
Abdirrahman(94/713), Urve b. ez-Zubcyr(94/713), Ibn Şihâb ez- 
Zührî(124/742), Ebu’z-Zinad( 137/748), imam Malik (179/795), 
Abdulaziz b. Scleme( 164/780), îbn Ebi'z-Zi'b(159/776).2«

Mekke: Ata’ b. Ebî Rebâh( 114/732), Mücahıd b. Cebr 
(104/722), Tavus b. Keysan( 106/724), İknmç( 105/123), Amr b. 
Dinar(126/744), îbh Cürcyc(150/767), Yahya b. Ebî Kesır(129m7), 
Ma’mer b. Reşid( 154/770), Sufyan b. Uyeyne( 199/814), îmam 
Şâfiî(204/814), Muhammed b. tshak el-Mcdenî( 151/768)254

Küfe: Alkame(62/682), Esved(72/695), Abide b. Amr b. 
Selmânî(72/695), Mesruk(63/683), Şa’bî( 103/721), İbrahim en- 
Nahâî(96/715), Said b. Cübeyr(95/714) Hammâd b. Ebî 
Sülcyman(120/73Û), Ebu Hanife(İ50/768) ve ashabı, Sufyan es- 
Sevrî( 161/778), Haşan b. Salih( 169/786), İbnu'l-Mubârck(181/797), 
İbn Uyeyne(198/814), İsmail b. Yunus el-Kûfî( 162/778).255

Basra: Haşan Basrî( 110/729), Muhammcd b Şirin (110/729), 
Cabir b. Zeyd(93/712), Ebu*ş-Şa'şa( 104/722), Eyyub es-Sahtiyânî 
(131/748), Süleyman Teymiyye( 143/760), Kalâde (118/736), 
Hammad b. Seleme( 167/787), Hammad b. Zeyd( 179/795), Şube b.. 
Haecaç( 160/776), Said b. Ebî Arûbe( 156^73), Hişam b, Destivânî 
(152/770), Ma’mer b.Raşid(154/770).256

Şam: Mckhul b. Ebi MüslİnKI 12/730), Evzâî( 157/774), Said 
b. Abdulaaz( 167/783), Abdurrahman Yezid b. Çabir( 153/770), 
Abdurrahman b. Ganem el-Eş’ari(78/697>, Halid b. Ma’den 
(104/722)257

252 tbn Abdilberr, Câmi’, s 367.
“5^ İbn Abdilberr, Câmi'y s 367, İbn Kayyim, f'Iâm. 1/19.
254 tbn Abdilberr, Câmİ’, s 167,365, 52K; İbn Kanim . P tâm , a y.
-55 İbn Abdilberr, Câmi\ s.368, 528; İbn Kavvim. hâm , 1/20-21.
25o İbn Abdilberr, Câmi\ 368, 528; İbn Kayyin». hâm  I,/20-21.
2' '  İbn Abdilberr, Câtni\ s.368; İbn Kayyint N âm , 1/21-22.
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Mısır: Yezid b. Ebi Habib(l 20/737), Amr b. Haris( 148/767), 
Leys b. Sa’d( 175/791), Abdullah b. Vehb(197./8I3), Kasım b.. 
Yezid(194/809), Eşheb b. Abdulaziz(204/819X îbn Abdilhakem 
(268/882), Rabi' b. Habîb(160/777), el-Buveytî(231/846)258

Ba^dad: îshak b. Rahuye(238/853), Ebû Cafer Taberî 
(210/825), Ebû Ubeyd Kasım b. Sellâm(234/838)259

Z 2.1.3. l. Tedvin Devri Hadis Faaliyetleri

2.2. i .3.1.1. Hadis Meclisleri
Allah tea la  bu ümmete isnad sistemini ilham çimekle ona 

ikramda bulundu. Bununla onu şereflendirdi ve üstün kıldı. Diğer 
ümmetlerin hiç birinde böyle bir çalışma yoktur. Mesela, Yahudi ve 
Hıristiyanların ellerinde bulunan Incil ve Tevrat’a baktığımız 2aman 
hangi kısımları vahiy mahsulüdür hangi kısmılan insanlar tarafından 
konulmuştur bilinmez. Kaldı ki kaUlan bu kısımların râvîlen 
hakkında da bir bilgiye rastlaiMnaz.^^®

Bu ümmetin, onların tam aksine Kur*ân'a beşer sözü katmadan 
onu muhafaza alması bir taraf% hadîsleri de Peygamberimizden 
itibaren güvenilirliği bilinen, doğruluk ve emanetle meşhur râvîlerle 
hadîsi de dclillendirmiş; hem adâict, zapt ve sika sıfatlarına haiz 
râvîlerin en sağlamlannı diğerlerinden ayırarak tesbit etmiş, hem de 
kimin daha çok hadîs meclisleri oluşturarak hadislerin ümmete 
ulaşmasında yardımcı olduğunu ve bu meclislerde hadîslerin ve 
râvilerinin tartışılarak her ikisinden de sağlamlannı belirlemişlerdir.

Hadîslerin sağlam ve zayıfları, hatta uydurmaları ayrı ayrı tasnif 
edilerek yazıya geçirilmiştir.

Bununla da kalınmamış, hadisler çeşitli yönlerden incelemeye 
tabi tutularak yeniden konularına ve bablarmâ göre tasnif edilip 
üzerlerine şerhler yazılmıştır, lladîsler tedvin edildikten sonra da sair 
sözlerle kanştınlniaması için azami^gâyret gösterilmiş, hangi sözler 
Peygamberimize, hangileri sahabeye ve hangiler tâbiîne ait oldukları 
eserlerde bizzat bcprtilmiştir, Mesela Hatib Bâğdâdî(463/1002)'nin 
dediği gibi devrinin en büyük hadîs imamlarından Ali b. Abdillah el-

îbn Abdilberr, Câaıt* a.y.; tbn Kayyım, l'Iâm, 1/21-22. 
Ibn Abdilberr, Cimi', ,a.y.; tbn Kayyim, İ'iâm, 1/23. 
Hatih B&ğdâıSi, ŞiSreĴ a. 40.
Hatib Bağdadi, S '40.
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Mcdcnî(234/848), hadislerine babasını kardeşlerini veya evladını 
destekler mahiyette bir harf dahi eklememiştir.

Hadîsçilerden Hafs b. Kıyas( 194/809) etrafında toplanan 
insanlara; *̂ AîIah Teala hadîs ilmine düşkünlüğü İnsanJann kalbine 
koymamış olsaydı(bir araya gelmeyi kasdederck) bu durum olmazdf 
demiştir.

Ebû Abdiliah Muhammed b. İsmail el-Buhârî(256/869) der ki: 
Ali b. Abdillah(234/848)'ın kapısında üç dört kişiyle birlikte 
bulunuyorduk. Bize şöyle dedi: "Ümmetimden bir grup kıyamete 
kadar hak üzerinde kalacak ve onlara karşı çıkanlar onlara zarar 
veremeyecek” hadîsi ümid ediyorum ki, siz/muhaddisler 
hakkındadır Zira ticaret ehli kendilerin ticarete, sanat ehli sanata, 
yöneticiler de ülke yönetimine vennişlerdir Size gelince, sizler 
Peygamber(a.s)'in sünnetini ihya ediyorsunuz.

Selef ulemasından bir grup» hadîs yazdırmak için meclisler 
oluştururlardı. Bu tür meclisleri akdetmek, muhaddisler için üstün bir 
dcreee sayılırdı.^^^ Şu’be b. Haccaç(160/776), Yezid b. Harun el- 
Vasıtî(206/821j, Asım b. Ali el-Temîmî(221/835), Amr b. Marzuk 
Bahili(224/838) meclis oluşturanların birinci tabakasını, Muhammed
b. İsmail b. el-Buhârî(256/869), Ebû Müslim İbrahim b. Abdullah 
Basrî(292/904), Cafer b. Muhammed el-Hasan Fir>âbî(301/913) de 
ikinci tabakasını teşkil ederdi. Bunlar etrafında hadîs yazmak için 
binlerce insan toplanırdı.^^^

Hadîs yazdırmak için meclis kurmuş olan muhaddisler, 
etraflarına toplanan insanlara seslerini düyurmabilmck için yüksek 
yere otururlardı. Böyle bir yer bulamayınca ayakla dururlardı.^^* 
Hadîs alanlar aşırı derecede çoğalınca müslcmliler^^‘̂ edinirlerdi. 
Peygamberimız(a.s) de Hz. Ali'yi Veda Hutbcsi'nde bu işle

2 îiaiib Bağdadî. Şerv^s. 41.
Hatib Bagdâdî, 52.
Bubâıİ İlim, 13; Müslim, İmare, 176; Ebû Davud, Fiten, I; İha Mâce, Fiten, 9; 
MĞsned,lW/m.
Hatib Bağdat, ŞerelC s.52.

2 °, Hatib Bağdadî, Cİm/', II/56.
Fada bilgi için bkz.Hatib Bağdâdi, Câati' 11/56-63.
Halib Bagdâdî, Cimi: 11/81 -82.

■ (Müstemlî, .imla meclisinde hocanın yazdırdığı hadîsleri yazan veya adı geçen 
mecliste hocanın yazdırdığı hadisleri ^kseİc sesle tekrar ederek uzakta olanlara 
ulaştıran kimselere denir.)Aydınlı, Hadis, s. 116.
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görevlchdirmişti^^P Meselâ Basra'nın muhaddis hafızlarından^'^^ 
İbrahim b. AbdiUah el-Kcccî(292/904), Gassan ovasında hadîs 
yâzdınrdı. Yedi tane müstcmlî bulundururdu. Meclisinde kırkbin 
kişinin bulunduğu rivâyet edilir.

yazdırdıkları hadîsleri gündüz bitiremeyenlere gece de devam 
ederlerdi. Bu işin sabalm kadar sürdüğü de olurdu.^^^ Bazen de 
muhaddisler öğrencileri için meclis günleri tayin edcrlerdi.^^'^ 
Meclislerin önemlilerinden birisi de mescidlerdir. Hatta Ömer b 
Abdulaziz( 101/719) ilim ehline mescitlerde ilimlerini yaymaları için 
emir vermişti.^^^ İlim öğrenme açısından mescitlerin önemi 
büyüktür. Ayrıca Hz. Ali; "Mescitler enbiyanın meclisleridir. " 
derken, bu konuya dikkat çekmiştir;

Hadîs meclislerinde en ufak bir ses çıkarılmazdı. Hammad b, 
2çyd( 179/795); '*Ey inananlar! Seslerinizi Peygamher(a.sym sesinin 
üstüne çîkarmaymtz" âyetini tefsir ederken, ^Peygamberimizin 
vefatmdan sonra ona karşı sesi yükseltmek, bayatta iken yükseltmek 
gibidir. Kur'ân için sustuğun gibi hadîs okunurken de susman 
vaciptir'*ĞCT ve konıışulduğu zaman hadîs rivayet etmeyi keserdi.^^* 

Ebubekir b. Ajabî(543Al 1 5 0 ) : hayatta iken 
hürmet ne ise vefatmdan sonra da aynıdır Sesi yükseltme konusunda 
da Vefatmdan sonra nakledilen söz ile hayatta konuştuğu sözü 
arasında fark yoktur. Onun(a.s) sözü nakledildiği zaman orada 
bulunan herkese sesi yükseltmemek vacip ölür def

Muhaddisicr bu hususa çok dikkat ederek meclislerinde 
kimsenin konuşmasına fırsat yerme/Jerdi. Bunun örneklerine çokça 
r a s t l a n ı r . A n c a k  bir örnekle yetineceğiz. Ahmed b. Hanbel 
(241/855)*in kendisi için "Sanki hadis için yaratılmış'̂  dediği

llatib Bağdadî, Câati: 11/79.
Sandıkçı, Ifk  Oç Astrda Hadis, s. 183.

“ Ilatib 13ağdâdî, Câm i\ 11/60; Ocrek müsteıııli gerekse hadis dinleyenlerin çokluğu 
hakkında bilgi için bkz, Malib Bağdadi, Câtni\ \Vİ9-62.
Hatib Hağdâdî, Cam /; 11/67-69. 

tjr . Hatib liagdâdi, 6'âm/; 11/69-71
Ramehunnû;^. M uhaddis, s. 603; Hatib Bağdadî, C a/n /; H/72.
Hatib Bağdadî, c a m /; a.y.
Hucurat. 49/2.

- ' J  Hatib Bağdâdl, Câ/ıj/; 1/295.
Kbubckir b Arabi Ahkamu'l-Kur'an. Bcvrut. (tah. AJi Muhaııımed Buhârî), 1972, 
IV/17H-I715; Kurtubî. c am /; VIIl/307!
Sandıkçı, İlk  Üç Asırda lİadis. s. 1 156.
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Basra'nm hafızlarından^®^ Abdurrahman b. Mchdî(194/809)'nin 
mccîisinde konuşulmaz, kaiciTı açılmaz, kimse tebessüm dahi 
etmezdi, Ebû Abdirrahman Abdullah b. Numeyr cl-Kûfi(234/855)'nin 
meclisleri de böyle idi. Halta meclisinde ses çıkarılsa orayı 
icrkcdcrlerdi. Bu zat için de Ahıned b. Hanbel ”ImkUa incisi” 
d e r d i , V e k î ‘ b. Gerrâh el-Kurı(197/8 l2) bu konuda diğerlerinden 
çok daha hassastı. Onun meclisinde sanki namazdaymışsın gibi bir 
hava vardı. Hoş karşılamadığı bir şey görürse mccUşi lerkedirdi.^^^ 
Bu zat, Irak'ın en büyük muhaddislerinden sayılırdı. Hadîs 
meclişlerini oluzüç yaşında kurmuştu,^’*'* Hatip Bağdâdî'nin ”çl- 
Cami’u 11 Âhlaki'r-Râvî*' adlı kitabında hadîs meclisleri ve orada 
takınılacak tavırlar hakkında görüş ve malumat almak 
mümkündür.-*^

İmam Malik de* hadîs rivayet edeceği zaman abdest alır, koku 
sürünür ve hadîs rivayet ejicrkçn seslerin yükselli|memçsini islerdi. 
Ona göre RasuluUah(a.s.)’ın hadîsi okunurken sesi yükseltmek, 
Rasulun sesi üzerine sesin yükseltilmesi gibidir,

Bütün bu anlaltıklarımızdan hadisin cem‘inde meclislerin ne 
kadar önemli oldugtı anlaşılnıakladır Ancak hadis toplama 
faaliyetinde hadis meclisleri kadar hadis yolculuklafı/rıhlcler büyük 
bir öneme sahiptir. Şimdi nhlçlcr hakkmda biraz bilgi verelim.

2.2.1.3.1.2. RIHLE/HADÎS YOLÇULUKLARJ
İslâm devleli( 1-11/622-632) Pçygambcr(a.s) zamanında 

Medine'de kuhıldu. Mekke’nin fethinden sonra Arap yanmadasına 
hı/la yayılmaya başladı. Peygamberiınizin risaletinin hedefi 
müslümanlığı bütün dünyaya tebliğ etmekti. Buna ilk dönemlerde en 
büyük engel" Mckke'li müşriklerdi. Onlar Rasulullah(a.ş.)’ı içte 
kıskaca ahnışlan m  dışarı bırakıyorlar ne de dışardan gelenlerle 
temasa müsade ediyorlardı. Bütün bunlara rağmen İslâm’ın hızlı bir 
şekilde kabul görmesine engel olamıyorlardı. Daha Mekke'de iken

Sandıkçı, İlk Oç Asırda ffadta, s. 212. 
Sandıkv'i, İlk Üç Asırda Hadis, s. 212. 
I latib. Hiiğclâdî. Câmr, 1/291 -292. 

tl'l  Sandıkçı. İlk Ûç Asırda Hadis. s.2Q4. 
Bk/ Halih. Hagdâdî, Câmi\ 1/270-353. 
İbn Salah. Ulûm. s.24Ü.
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Devs kabilesi müslümanlığı kabul etmiş, Gıfar ve EsIcm 
kabilelerinden bir çoğu da İslâm'a girmişlerdi.

Resûl-i Ekrem(a.s) Medine'ye geldikten sonra Eşlem ve Gıfar 
kabileleri loptan Islâm’ı l^bul e t t i l e r . D a h a  sonra Mu/^yne, Eşca', 
Cuheyne gibi kabileler Medine'ye gelerek İslâm'la müşerref 
oldular.^**

Peygamberimiz(a.syin bir taraftan etrafa gönderdiği 
öğretmenler^*^ diğer taraftan da çeşitli kabilelerden Medine'ye gelen 
heyctler;^^ vasıtasıyla İslâm kısa sürede yayılmış ve İslâm devleti 
sınırlan güneyde Yemen'e, güneydoğuda Amman'a doğuda Bahreyn'e 
kuzeyde ise Suriye ve Irak sınırına varmıştı^‘̂* Peygamberimizin 
vefatım müteakip(11/632) dinlerinden dönenler olmuştu. Bu "dindon 
dönüşü olayı, din ıstılahında "irtidad"' dinden dönen kimse de 
*’mürtcd" kelimeisiyle ifade edilir. Hicretin 11. senesinde Efendimizin 
yerine Hz. Ebubekir halife seçildi. İki yıl üç ay dokuz gün sürcn^^^ 
halifeliği döneminde ilk iş olarak mürtedlere kai'şı savaş açtı. 
Yemame'yi, Suriye ve Irak'ın bazı yerlerini fethetti.

Hz; Ömer hicretin I3.yılında onun yerine halife oldu.(13- 
23/634-644). Halifeliği on yıl altı ay sürdü Şam  ̂ Bâdiye(Şam'a 
bağlı bir yerleşim yeri), Beytu'l-Makdis/Kudüs, Irak şehirlerinden 
Kadisiyye, Serüc(Mudarla Harran arasında bir belde), Ruha, 
Nusaybin(Cezirctu'i-Arab'da bir şehir), Rakka(Fırat Üzerinde bir 
şehir), Cezîre, Aynu't-Temr(Kûfe’nin batısmda bir şehir), 
Kayscriyye(Şam'ın civarında bir şehir), Mcdâin-i Kisra(Irak'da), 
Mısır, İskenderiyye, Dimyat Barka, Nihavond, Azerbaycan, 
Trablıısgarb, Ahvaz, İstahr, Hen^çdan, Isbehan, Rum belceleri, 
Horasan, Filistin, Askalan, Küfe, Bağdad şehirleri vanında Irak'ın 
tamamı, İran şehirlerinden bir çoğu ve Mısır fethedildi. İslâm

Şiblî, Mcvlâııâ, Asn Saadet, (tere. Ömer Rıza Doğrul), İsi.,1928/1347, 11/583-

Şiblî, Asn SaudetW5»S-59X 
Bkz. Şiblî, Asn Saadet 11/595-599.
ŞibJî, v4jf/7 SaadetlV 608-628.
ISandıkv'i, İlk Oç Astrda İladis^ s. 5. 
îbn Toknıak, Cevher, s.30.
îbn Tokmak, Cevher, s.31; Sandıkçı, İlk Oç Asırda fladis, s.5-6.

■ îbn Tofanak, Cevher, s 33.
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devletinin sınırlan, batıda Trablus'a doğuda Horasana, güneyde Basra 
Körre/i'ne kuzeyde Azerbaycan ve Anadolu içlerine kadar uzandı.^^^ 

24/644 senesinde halifeliğe seçilen Osman(35/656) 
fetihleri aynı hızla olmasa da sürdürdü. Sabur(tran bölgesinde), 
İfrikiyye, Kıbrıs, Kerman(İran'la Horasan arasında bir şehir), 
Sicistan, Tabarisian, Esavire, Kabil, Herat, Merv şehirleri İslâm 
topraklarına kaUlarak sınırları batıda Tunns, doğuda Horasan, 
kuzeyde Tİflis. Erzurum ve Maraş hattına kadar gcnişicdi.

Rasulullah(a.s) hayatta iken hadîsleri üzerinde başlayan 
çahşmalar. Onun vefatından sonra da sürdürülmüştür. Ashab-i Kiram 
İslâm'ı ve Rasulullah(a.s.yın sünnetini yaymak için olağanüstü 
fedakarlıklar göstererek kendi vatanlarını terkedip yeni fethedilen bu 
yörelere dağılmışlar ve oralardla Efendimizin sünnetini ihya 
etmişlerdir.

Islâm toprakları içerisinde ilim merkezi olarak Medine’nin 
ayrı bir yeri vardır. Hz. İbrahim Mekke’yi harem kabul, ettiği gibi 
Rasulullah(a.s.) da Medine’yi harem olarak kabul ctmişli-^”̂ Bu şehir, 
hadîs râvîlcri tarafından da muaddcs bir yer kabul edilmiştif. Çeşitli 
yörelerden gelip hac ziyaretini ifâ edenler, ehlinden hadîs dinlemek 
için Medine'ye uğramadan geçmiyorlar, isırf hadîs dinlemek ve 
tereddüt etlikleri hadîsleri Medine'nin güvenilir aliınlefinden tahkik 
etmek için dc Medine’ye geliyorlardı.-*^^

Ebû Kılâbe Abdulmelik b. Muhammed(275/890),” Medine'de 
hiç bir işim olmadığı halde yanında hir hadîs huhınan bir şahıstan 
hadîs dinleyeyim diye bir ara orada kaldım 'Üer.-‘̂

Şa'bî,(103/721)’nin bir hadîs için Medine'ye yürünuldüğünü 
söylemesi^^^^, Ali b. Mcdcnî(234/848)’nin: "Bir kere hacc ettim ama 
asıl maksadım hadîs dinlemekti*' şeklindeki ifadesi, Hicaz 
bölgesinin hadîs için önemli bir merkez olduğuna delil teşkil eder.

İbn Tokma^ Cevher, s.36-38; Sandıkçı, tik Ûç Asırda HadİK^.6-\\.
İbn Tokmak, CVfvAt?/; s. 44-45,Sandıkçı. İlk Ûç Asırda Hadis, s. 11-12.
Aı/Zrin; Cihad. 74; Buyu', 53; Medine 1; KnbiyâJO; Müslim, Hac, 445, 446; ij/nî 
Davud, Menâsik, 96; Tirmi t̂, Menâ-sik % . Nesâî. llac, 110; İbn Mâce, 
Menâsik. 104; Muvalta, Medine, 10; A/ü.vne//I,/l 19,169,111/23.149; IV,/21 vs. 

2 9 »  S u p h i  v S a l i h . /y////7ts.50-51.
Ramchumnı/i, Muhaddis, s. 223.
İbn AİKİill>er, Câmi\ s. 151.
Suphi Salih, ///ûins.51.
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Ayrıca Rasulullah(a.s.)'ın sahabeyi burada kalmaya teşvik etmesi
ijunun bir başka delilidir.
Hadîs dinlemek için sahabeye gelineceğini Resul-u Ekrem de 

haber vermişti. Buna bir kaç örnek verelim:
Said b Cubeyr(95/714), İbn Abbas’dan, Peygamberimizin 

"Benden dinUyorsunuz, sizden de dinlenir, sizden dinleyenden de 
dinlenir^'^ sözünü nakleder. Ebû Harun el^Abdi der ki: "13iz, Ebû 
Şiiid el~Hudri(74/693)'ye gelirdik: Bize "Rüsuiul}ah(a.s./ın 
vasiyetine merhaba*’ Ras\jlulliih(a>ŝ ) buyurdu ki: 'İnsanlar size 
tabidirler. Arzın çeşitli bölgeleritiden dinlerini iyice öğrenmek için 
size bir çok adam gelir. Onlar size geldiği zaman onlara hayrı vasiyet 
ediniz." Ebû Harun'un Ebû Said cl-Hudrî'den rivayet etliği bir 
baŞka hadîsle dç şöyle buyrulur: '%)n öğrenmek için doğu tarafından 
bir takım insanlar gelir. Onlar size geldiğinde onlara hayn tavsiye 
diniz.” Ebû Harun sözüne devamle, "Ebû Said bizi görünce 
"Rasulullah(a.s.ym vasiyyetine merhaba

İbn Abdilberr(463/1070) bu konuda şunu nakleder' 
'*Rasulullah(a.s.) mecscidde bir şeye dayanmış, otururken Mudar 
kabiljesinden Su fvan b. Assai isıııinde binsi geldi ve Rasulullah 
(a,s.)*a: lliıri öğrenmeğe geldim. " dedi. Peygamber Efendimiz(a.s) 
"Merhaba ey ilim isteyen! İlim isteyen kimsenin üzerine melekler 
kanatlannı gererler Sen ilim için tın gcldin?*'dedi. Adam, Evet Ya 
Rasulu!lah(a.s.)! Mekke ile Medine arasını yürüyerek geldim. 
Mestler üzerine mesh konusunda, bana fetva ver'* der'*̂ ^̂  ̂ Yine Zirr
b. Hubcyş(82/7(H), Safvan’a gelir: *'Mesş üzerine meshden'* sorar. 
Safvan: 'Seni bana getiren şey nedir?’-deyince, o da: ”İlim aruzsu" 
diye cevap verir. Safvan: ”Scni müjdelerim RasuluUah(a.s.): ”îlim  
taleb etmek için evinden çıkan insanın üzerine melekler kanatlarını 
gererler buyurmuştur.

Ebu'd-Derdâ(32/652) Dımeşk’te mescidde otururken ona bir 
ad<ım gelir ve, "Peygamber şehrinden geliyorum. Duydum ki, sen hır 
badis rivayet ediyonnuşsun. ”der. Ebu’d-Derda: ”Scn buraya bir 
ihtiyaç için mi , ticaret için mi yoksa hadis öğrenmek için mi?”

Hakim. Ma’rife, s.l90.
iihû Davud İlim. 10; Ramelıurmû/Î, Muhadüİs, s.l76; Hukiın, Ma’r/fc, s. 27

• Tİnniat İlim, 4; İbn Mâce, Mukaddime, 22.
Tirmizl İlim, 4,
tbn Abdilborr, Câmi\ s. 161.
Müsnc<L F V/239, 24Ü, 241; İbn Abdilberr, Câmi\ a.y.
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^Evet hadîs için geldim.
-*"Seni müjdelerim. Rasuluîlab(a.s.): "Kim ilim arzulayarak 

ilim yoluna girerse melekler ona kanatlarını açar... Alimin abıd 
üzerine fazileti aym sair ytldizlar üzerine üstünlüğü gibidir. 
buyurdu." demiştir.

Buhâri'inin naklettiğine göre Cabir b. Abdillah(78697), 
Abdullah b. Üneys’den bir tek hadîs rivayet etmek üzere bir ay kadar 
süren bir yolculuk y a p m ı ş t ı r . A y n ı  zat Rasulullah(a.s.)'tan hiç 
ayrılmayan ve çok hadîs dinleyenlerderi olmasına rağmen uzak 
mesafelere hadîs dinlemek için gitmekten kaçımmamış ve bir hadîs 
için Mısır'da bulunan Ukbe b. Anür’e de gitmiştir.^

Ebû Eyyub Rasulullah(a.s.)1a en çok buluşan birisi iken» bir 
hadîsi dinlemek üzere Mısır'da bulunan arkadaşı Ukbe b. Amir'e 
gitmiş, hadîsi dinleyip Medine'ye geri dönmüştür.^^ ̂

Muhaddislerin hadîs talebi için yaptıklan seyahetlerinde 
demirden nalınlar dahi g iyd ik le r i , ^ve  bir hadîs için şehir şehir 
dolaştıkian,^*^ nvâyet edilir.

Hadîsçiler bu yolculuktan büyük bir görev aşkıyla yaparlardı. 
§3^)1(103/72 i )’nin: ''Bir adam hikmetli bir söz işitmek için Şam 'm en 
uç noktasmdan Yemenlin son smmna kadar yürüse onun bu 
yolculuğunu boş kabul etmem. sözü bunun delilidir

Mesruk bir harf için yolculuk yapanlardandır. Şa'bî onu 
överken: "Bir hadîs içm ufuktan ufağa onun gibi dolaşan binsim 
bilmiyorum." der. İmam Malik, Said b Müse^eb(94/713)'in," 
Bir hadîs almak için gece-gündûz yürürüm. dediğini nakleder.

Ebû Davud'un, Sünen'inde Şam'ın büyük alim ve fakîhi^^^ 
Mekhûl'e ait naklettiği şu sözler hadis seyahatleri hakkında bize

Tirmizf, İlim, 19; Ebû Davud, lİira, 1; İbn Mice, Mukaddime, 17, îbn Abdilberr, 
CSıni% 63-64.
BalıifilMnu 19.

^ Ramehurmua, Muhaddis, 223; Hakim, Manfe, a.S-9.
3 Hakim, Marife, s:7-8:lbn Abdilberr, C im /; s. 153.
^ Hakim, Marife, s. 9; İbn Abdilb^, CŞmi\ s. 151.
^ R a m e h u r m u z i ,  Mabaddis, s. 223-4.

Ibh Abdilberr, O to /;  8. 154. 
tbn Abdilberr, Cimi', s. 153.
Ramehurmuzi, Mabaddis, ı. 223; Hakim, Marife, 8; tbn Abdilberr, Cami' s. 153; 
Z eh^, Tezkire,ll55-56.
Zehebî, Tci^zm, 1/107.
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sıhhaUi bilgi verir: Mckhul( 112/730) ilme nasıl ulaştığını şöyle 
anlatır:

Mısır'da beni Huzeyl kabilesinden bir kadının 
kölesiydim. Beni azad etti. Mısır'dan çıkarken kanaatime göre oranın 
bütün ilmini öğrenmiştim. Sonra Hicaz'a vardım, oradan ayniırken 
de zanmmca Hicazın bütün ilmini de almış bulunuyordum. Sonra 
Irak'a geldim. Oradan ayrılırken de zannedersem oranın bütün ilmini 
öğrenmiş bulunuyordum. Sonra Şam'a vararak oranın İlmî çevresini 
elekten geçirdim. Gittiğim ber yerde ganimet konusunu soruyordum.
O konuda Ziyad b. Cariye et-Teymi isimli şahıstan başka bir şey 
söyleyecek kimseyi bulamadım Ona ganimet hakkında bir şey işittin 
mi? diye sordum. "Evet Habib b. Mesleme el-Fihri'nin şöyle dediğini 
duydum: Hz. Peygamberin ganimetin dörtte birini dönmeden önce, 
dörtte üçünü de savaştan döndükten sonra dağıttığını gördü" 
dedi.

Muhaddisicr çoğu zaman yaya olarak büyük meşakketlere 
katlanıp dolaşmadık yer bırakmamışlardır. Hadîs peşinde on yıl 
seyahat edenler bile olmuştur.^*’

Ramühurmûzî, hadîs için yolculuk yaparak bölgeleri birbirine 
bağlayan seksene yakın mühaddisi beş tabakaya ayırip hem onların, 
hem gittikleri şehir ve bölgelerin, hem de uğradıkları şahısların 
isimlerini verir Biz bunların hepsini buraya alarak konuyu uzatmak 
istemiyoruz. Ancak ne kadar ülke dolaşıldığına dair genel bir kanaat 
oluşması için sadece uğranılan ülke ve şehirlerin isimlerini vermede 
yarar mülahaza ediyoruz. Bu şehirler. Yemen, Rey, Mısır, Küfe, 
Vasıt Zire, Şam, Horasan, Rey, Yemame, Medine, Basra, Humus ve
M e k k e ' d i r .^20

Muhaddisler dişlerini tırnaklarına takarak şehir şehir 
dolaşırken acaba önlerine gelen herkesten rastgcle hadîs almışlar 
mıdır? Bu husus, üzerinde fazlaca durulması gereken bir konudur. 
Zira bu gün müşteşrikler, dinin ikinci kaynağı olan sünnetin 
fonksiyonunu yok edebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. 
Müslümanın şiarı olan doğruluğu, dürüstlüğü ve aralarındaki güven 
ve emniyeti kendi düşünceleri doğrultusunda değerlendiriyoriar.

Ebu Davud, Cihad, 146; Zehebî, Texkiw, I /l08
Bilgi için bkz. Zehebî, tezkiıe, 11/708, 720, 740- IV/1260,1261, 1298, 1357, 
1409.
Bilgi için bkz. Mubaddis, s. 229-233.
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Allah ve Rasulünün doğruluk, adâlct ve güvenilirlikle 
vasıflandırdıkları bu güzide topluluğu raslgele değerlendirmeğe tabı 
tutuyorlar. Kaldı ki müslümanlar arasında da bu tür yaygaralara 
inananlar da çıkmaktadır. Bu arada şunu hatırlamak gerekir ki böyle 
bir güvensizlik ortamı meydana getirenlerin doğruluklarına inanma 
hangi kritere göreolacaktır ?

Buraya kadar hadisin cem‘ ve tedvinin tarihî seyrini vermeye 
çalıştık. Bundan sonraki başlıkta ise muhaddislerin bir kişiden hadis 
kabulünde aradıkları şartları ele alalım.

3. RÂVÎDE vç HADİSTE ARANAN ŞARTLAR
Bu konu hadîs ilimleri arasında en önemli konulardan biridir. 

İbn Salah(643/1245)'ın naklettiğine göre hadîs imamlarının 
cumhurunun icmai ile bir râvıdcn rivayetin kabul edilebilmesi için 
onun, adalet ve zabt sıfatlarına haiz olması g e r e k i r . ^̂ 2 gâvînin 
adaleti, müslüman, akıl baliğ ve insanlığı zedcleyici fasıklık 
sebcblcrindcn salim olması; zaptı ise, gaflet sahibi olmaması, hadîsi 
hafızasından naklediyorsa onu ezbere bilmesi, kitabından rivayet 
ediyorsa kitabını iyi korumuş bulunması, şayet hadîsi manasıyla 
naklediyorsa hadîsten ifade edilmek istenen maksut manayı 
anlayabilmesidir.

Adalet ve zapt sıfatlarını, bunların nasıl tesbit edileceklerini 
biraz açmada yarar vardır.

3.1. Ravrde Aranan Şürtlşj-

3.1. İ. AdSIct
Adâlct, sahihim tülcvaya; Allah vc ResuIunun emirlerini yapıp 

yasaklarından kaçınmaya, halk nezdinde kişiliğini zedcîcyici söz ve 
davranışlardan uzak durmaya sevkeden mclckc^vt. Hadîs râvîsinde 
bulunması gereken bü vasfın içinde müslüman, akıl baliğ olmak ve 
takva şartları da düşünülmüştür.

Abdullah b Mubârek(l81/797yden adâlct sorulunca şöyle dedi; 
"Kimde şu beş özellik bulunursa o adildir.

^  ib n  S a lah . Ulûm. s. 104.
SuyCıtî, Tcdrîk I /.100-301; Itr, Mcnbec. s.78-79.
İbn E.sir. Cümi\ 1/74; Ânıidî, /AAi/n. 1/4-8; İbn Salah, İ/Zıî/a s.104; U t . Mcnhec, 
s,79; Aydınlı s.31.
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a. Topluluğun adâlctine şahitlik etmesi. 
hŞarab içmçmesi.
c Dini inanışlarında kusur olmaması.
d. Yalan söylememesi.
e. Akhhda bir noksanliğm bulunmaması?^^
Hatip Bağdâdî(463/l/()70) ise adâlcli şöyle tanımlar: "Adil 

kişi, farzlan ita etmesi, AUah'm emirlerini sürekli olarak yerine 
getinnesi, yasaklarından kaçmınash davranışlarında hakkı arayıp; 
yapılması gerekenleri yapması bu arada dinini ve şahsiyetini 
zedeleyici işlerden kaçınması ve kötü sözleri de ağızına almaması ile 
tanınan kimsedir. " ̂ 5̂

Tarifi biraz irdçleyeçck olursak şu sonuçları çıkarabiliriz: 
Kafir bir nıvîdcn hadîs kabul edilınez.^^^ Zira külıir din için en 
büyük düşnıanlıklır. Akıl vc baliğ olmak kişiye hem sorumluluk 
yükler, hem de sözün muhafazanını ve doğruluğun anlamını kavratır. 
Takvaya gelince o da, büyük günahlardan kaçınmak ve küçük 
günahlarda ısrarı terketmektir. Takvayı terkeden, fıska düşer.

Fısk "çıkmak” manasına gelir. Arap; hurma, kabuğundan 
çıkınca '*Fesaka*r-ratbu’'; der. Fare, deliğinden çıktığı için ona 
"fuveysika" denilir. Bu manaya göre, din yolundan çıkıp, Allah’ın 
ernirlerini terkeden kimse fasıktır. Genellikle fasık, şeriatin hükmünü 
kabul edip ikrar ettikten sonra hükümlerinin bütününü veya bazısını 
ihlal edene denir.^^^

Allah Teala fasıklarm getirdiği haberlerin araştırılmasını 
emredcr.^^^ îbn Salah(643/1245), Ncvevî(756/1355) fıskdan tevbe 
edinin rivayetinin kabul edilebileceğini, ancak fasık, yalanı 
Rasulullah(a.s.ya karşı kasten söylemişse, bu Allah’a karşı söylenmiş 
bir yalan olacağından onun rivayetinin ebediyyen kabul 
edi 1 meyeceğini söylerler.^^^

Kafirin dışında sorumluluk taşımadıkları için çocuğun, geri 
zekalının, bidata davet eden bidatçının ve rivayet ettiği hadîslerden 
üçret alanların rivayeti kabul edilmez. Ahmed b. Hahbel(24l/855), 
İshak b. Râhûyc(2.İ8/851), Ebû Haşim(277/890) bu kanaattedirler.

H atip  Bağclâdî, K if»yc, s.79 .
H atip  Iiagdâdî, /^j7S>^ s.80 ,
Â m id î, Ihkâm. 1 /305-306 .
R agıh , M üfrcdât, s.572; İbn Manvaır. L isân , X /3 0 8 .  
H ucurat, 49 /6 .
tbn Salah , Ulûm, s. 116; Suyııtî, Tcdrîb, 1 /329.



\11/Necati KARA

Yalnız çoluk çocuğunun geçinoi çok dar olup; bu darlık, onu ilmi 
yaymaktan alıkoyuyorsa ve kendisinin emanet ve doğruluğu da hadîs 
tenkitçileri tarafından biliniyorsa, Bundan hadîs alınmasında bir beis 
görmeyenlar vardır. Hadîsle meşguliyyet, ailesinin nafakasını temine 
mani oluyorsu bu râvînin ücret alabileceğine Ebû İshak eş- 
Şirazî(476/1083) fetva vermiştir

Haiib Bağdâdî(463/107ü)'ftin, çocuğun rivayeti hakkında ileri 
sürdüğü görüşleri özetle buraya alalım: Çocuğun hadîs ^rivayet 
edebilmesi için bazılanna göre buluğ çağını aşmış olup, 
muhaddislerle oturup onlara soru sorabilmesi ve onlarla konuyu 
müzakere edebilmesi gerekir. Kûfelilere göre bu çocuğun yirmi yaşım 
aşmış bulunması, daha önce de Kur'ân'ı ezberlemiş olması ve ibadete 
bağlılığı gerekir. Bazıları hadîs rivâyet edenin onbeş, bazılar onüç 
yaşını bitirmiş olmasınm şart koşar. Ancak Cumhura göre yaşı 
bunlardan aşağı olanlara da caizdir. Bana göre de doğrusu budur. -̂^* 
Sahabenin, yaşı küçük olanlarmdan rivâyet edenler vardır. Enes b. 
Malik(93/712), Abdullah b. Abbas(68/Ö87), Ebû Said el- 
Hudrî(74/693) b u n l a r d a n d ı r . İ b n  Şihab, Hz. Ömer’in gençlerle 
istişare ettiğin ileri sürerek bu konuda onların hakir 
görülmemelerinin gerektiğini söyler.^^^

İbn Esîr ve Suphi Salihe göre akıl şartı, râvînin iyiyi kötüden 
ayırabilme yeteneğine sahip olması anlamında kulanılmıştır. Akıl 
şartını haiz olan hadîsi almaya ve başkalarına aktarmaya 
salahiyetlidir, akıl şartının da buluğa erme anlamı vardır. Buna göre 
çocuk, hadîsi işitir, ezberler, ancak buluğa erdikten sonra o hadîsi 
usulüne uygun olarak başkasına nakletme hakkını kazanmış olur.^ "̂* 
Ramehurmuzî(360/970) ise buluğa ermenin de yeterli olmayacağını; 
bilakis râvîde hareketliliğin, olgunluğun, uyşnıklığın ve zaptın 
bulunmasını şart koşar. Ayrıca tabiîn asrında râvî yaşının yirmi 
olduğunu söyler.^^^

ibn Salah, ÜtûnL s. 118-119; Suyûtî, Tedrîb, 1/337-338; Itr, Mcnbec, s. 85; Fazla 
bilgi ivinbkz. Hatib Bağdadi, Ki/ayc, s. 153-156; Itr, Meabec, s. 85-86.
Hatib Bağdadî, KUûye, s.54-55; Fazla bilgi için bkz. Ramehumıûzî, Mühaddis, 
s. 175-190.
Ila tib  B a g d â d î, K i/S ye, s .  56  
İbn A b d ilb err , C âm /’, s. 140.
İbn E sîr , Câwi', \nv, Suphi Salih , Ulûm, s. 2 8 7 .
R a m eh ü n n ü /.î, Muhâddis, is. 86.
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Şimdi dc ravînin adaletinin nasıl tesbit edildiğine bir göz 
atalım. Nevevî(676/1277), bir ravînin adil olduğunun tesbiti 
konusunda şunİan söyler: ''Adâletın tesbiti iki adil şâhsın iadesi ve 
tevatürden aşağı derecedeki bir şöhretle yapılır. Kimin adaleti ilim 
erbabı arasmda meşhur olur ve öyküsü yaygınlaşırsa bu konuda 
yeterli olur. İmam Malik(179/795), Sufyan es-Sevrî(l61/778), 
Evzâî(l57/774), Şâfiî(204/S19), Ahmed b. Hanbel(241/855) ve 
Süfyan b. Uyeyne( 198/8 14) bu görüştedir.

Suphi Salih ise, ravînin adelelinin bir erkekle veya bir kadmm 
beyanı ile kabul edilebilmeğini nakleder. Aneak şahitlikte 
bulunanların sözüne güvenilir olmasını şart koşar.^^^ Amidî de bu 
kanali taşır.

Ravînin adâlctini tesbit konusuna bazıları çok şedid 
davranırken bazılar da orta yolu tutmuşlardır. Hatib Bağdadî 
(463/1070) bunlardandır. Hatib, Hz. Ömer'den bu konuda şunları 
nakleder: "İnsanlar, Rastdullah(a.s.) zümanında vahy alıyorlardı. 
Vahiy kesildi. Şimdi amellerimizden zahir olanlarla muamele ederiz. 
Kim bize hayn izhar ederse ona inanır güvenir ve yaklaşırız. Gizli 
halleri bizi iligilcndirmez. Onların hesabını Allah sorar. Kim de bize 
kötülük izhar ederse, içimde sakladıklarım iyidir dese bile ona 
güvenip yaklaşmayız.'' O, bu konuda Efendimizin(a.s): 
"İmanlarla olan muamelesinde onlara zulmetmeyen, onlarla 
konuştuğunda yalan söylemeyen, söz verdiğinde sözünden dönmeyen 
kimse şahsiyetli ve adâletli kimsedir. Onunla kardeşlik yapmak vacip 

arkasından konuşulması ise haramdır " hadîsini naklederek râvîyi 
değerlendirmede, İnsanlarda bulunan müşterek özelliklere ve ahlaki 
değerlere bakılmasını önerir ve "Müsliimanlarda adalet, kişinin 
adclctikonusunda şüphenin bulunmamasıdır "der. Bu arada Said b. 
Muscyycb(l()5/723)'in: "Hiç bir şerefli şahıs, alim ve güç sahibi 
yoktur k i kendisinde ayıp bulunmasın. Fakat insanlardan birisi vardır 
ki ayıpları anılmaz. Kimin üstünlükleri ayıplanndan fazla olursa 
üstünlüklerinden dolayı noksanlığına göz yum.- sözünü
naklederek bu konuda ölçüyü koymağa çalışır.

^  İbn S a lah , Ulûms.105- Süyûtî. redrfÖ, r/301. 
^  S u p h i S a lih , y/t/OT, s. 129.

Fazla b ilg i iç in  bkz A m idi, İhkâm, 1/316.
339
340

Hatib Hağdâdî, Kifâye, s.78. 
Hatib Bağdadî, KlfSye, s,78-79.
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Demek oluyor ki itaati isyanından çoksa adil, isyanı itaatından 
daha çoksa ccrhe uğramış sayılır.

Bazı alimk^r biraz daha tolcrenslı davranarak ilim sahasında 
hi/jnct ifa eden bir kimse, cerhi ortaya çıkıncaya kadar adil kabul 
edilmişse dê "*̂  Cumhur nezdinde zahir ve batin olarak adaleti 
bilinmeycîn kimsenin rivâyeti kabul edilmez.^*^  ̂ Bu bakımdan imkan 
ölçüleri içerisinde râvînin bilinmeyen taraflarım araştırmak gerekir,

Hatib Bağdâdrnin dediği gibi şüphesiz adelet sadece dış 
gödünüşleki dindarlığı ifade eder. Ravinin bu hali hakkında sağlam 
bif bilgi edinebilmek için onun hareketlerini araştırmak durumu, 
yaşayışını kontrol etmek lazımdır .Anlat ı ldığına göre adamın biri 
Hz. Ömer’in yanında şahitlik eder. Hz. Ömer ona:

-r'̂ Ben seni tanıımyorum, seni tan/yan birini getir'* orada 
bulunanlardan birisi onu tanıdığını söyler. Hz. Ömer:

-"Onu nasıl tanıyorsun?**
- "Emin ve adil bir adam olarak. "
-'Teki gecesini gündüzünü bildiğin yakın bir komşun mudur?"
"Hayır"

-"Onunla takvayı ortaya koyan dinar ve dirhemle bir 
muamelen oldu mu?"

-"Hayır"
-"öüzçl ahlaklı olduğunu anlamaya imkan veren bir 

yolculukta arkadaşın mı oldu?"
-**Hayır"
-"Sen onu tanımıyorsun" dedi ve şahitlik yapan adama 

dönerek: "Git seni tanıyan birini getir, "dcdi.̂ "̂ "̂
Hatib Bağdâdî’nin ayrıca anlattığı şu olay bir kişi hakkında 

yapılan araştırmaya çok güzel bir örnek teşkil etmektedir: "Birisi Hz. 
Ömer’in yanında bir adami över, Hz. Ömer ona:

- "Hiç onunla yolculuk yaptın mı?"
-"Hayır"
- "Hiç ona bir şey emanet ettin mi?"
"Hayır."

341 Suvûtî, Tedıîbim i.
Suyûtî, rcrf/T», 1/316,
Hatib Ikğdâdî, Ki/aye, s. 83. 
Hatib liağdâdi, fCi/Sye, s. 84.344
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- "Her hangi bir hak konusunda karşı karşıya geldiğiniz oldu
m u?”

-"Hayır."
-"Sus öyleyse, sende ona ait bir bilgi görmüyorum. 

Zannediyorum sen onu mescitte başını yere koyarken ve kaldırırken 
gördün, "der?̂ ^

Müslim(261/875): "Her sarhoşluk veren haramdır ve her 
sarhoşluk veren şaraptır*' hadîsini rivayet ederken Ebû 
Abdurrahman’m bu hadîsin râvîlere hakkındaki: "Onlar naklin 
sağlamlığı ile maşhuf olan adalet ve araştıma ehlidirler" sözünü 
naklederek me/Jcur hadîs râvîierinin gözü kapalı kimseler olmadığına 
dikkati çeker.

J .  1.2. Z ap t

Zapt, "Râvînin hadisi -işittiği andan itibaren başkasma rivayet 
edinceye kadar- koruması" yahut "Râvînin hadisi ezbere rivâyet 
ediyorsa onu ezberlemiş, kıtabmdan rivâyet ediyorsa onu değişikliğe 
uğratmaktan korumuş olması, mana ile rivâyet ediyörşa kelimelerin 
manalara delalet farklannm ayırabilmesi" dcmcklir.^'^^ Zapt konusu 
hakkında tafsilata geçmeden önce hadîsin laf/en veya manen nakli 
konusu tartışılmıştır. Bazıları mana aynı olunca lafızların 
değişikliğinde bir sakınca g ö r m e z k e n , b a z ı l a r ı  da rivâyet 
esnasında harfler üzerinde bile titizJik göstererek nakledilmesini, bir 
kelimenin yerine başka kelimenin veya 1>ir harfin yerine başka bir 
harfin kullanılmamasını, harflerde veya kelimelerde takdim ve tehir 
yapılmasını ileri sürerlcr.^"*  ̂ Fakihlcrin çoğunluğu, hadîsleri lafzıyla 
ibadet edilmediği için sözü yerine göre iyi anlayan ve lafızların 
manasını bilen alimler, için hadîsleri manasıyla rivâyet etmeyi caiz 
g ö r m ü ş l e r d i r . A m a  râvî, lafı/Jarı ve lafızlardaki maksut manayı

Bağdadî, Kifaye, s. 84.
Müslim F'̂ şribe, 48.

^  İbn Esîr, CâmP, 1/72; Ilr, Menbcc, s. 80; Aydınlı. JladL̂ i. s. 162.
 ̂ ■ B ilg i iç in  bakz. R am ch u n tıû » . MubaddLs, s..^33'537; H atib B ağd ad î, Kifaye, 

8.198.211.
Ramehumıûzî, Muhaddis, s.5.38-540; Hatib Bağdâdt Kileye, s.l7t-180; İbii 
Abdilberr, Cifli/;s.l33-134.
Tirmizî, Sünen, Kiiâbu'Uİlel'/>A1 (V. s.746. 747); tbn Abdilberr, Câ/n/' s.l31; 
Halib Bagdâdî, Câmi*, 11/20-26; Ramolıumıû/î, Muhaddis. s.541-43; İbn Esîr, 
Câmi\ 1/97.
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bilmeyecek kadar cahilse, lafızların anlamım bozacak şeylerden 
haberdâr değilse ona hadîsi mana ile rivâyet caiz görülmemiştir. Bu 
konuda alimler müttefiktir,^^*

Nurettin Itr, Irakî(806/1403) gibi otoriter alimlerden 
nakillerde bulunarak bu konuda şunlan söyler: ""Hadîsin mana veya 
lafzıyla nakli konusundaki ihtilaf hadîs’lerin tedvininden önceki 
devreye aittir. Tedvin sönrasi mmanneflerde ve hadis kitaplarmda bu 
ihtila f  kalkmış ve kesinlikle hadislerin tâûzlanna itibar edilerek 
eserlere kaydetmişlerdir Artık bundan sonra -nasihat maksadıyla 
nakledilenler hariç- mana ile nakiihiç kimse için caiz değildir

Suphi Salih'in dediği gibi sahab^  ̂ fesahat ve belagatta ileri 
seviyede idiler. Onlar Arapça'ya istidatlı yaradılmışlar hem de 
Rasulullah(a.s.)’m sözünü duyup, yaptılannı, gördükleri için manayı 
tam olarak kavrama ve maksadı iyi anlama imkanına haizdiler. Zira 
"Maber yeren onu gözüyle gören gibi olmaz," Dikkat edilirse sahabe 
çoğu zaman hadislerin lafzını vermeden %asüİullâh(a.s.) şunu 
emrettii şunu yasakladı” şeklinde ifade kulianirlar.^^^ Bazen de 
hadîsi naklettikten sonra ''Rasulull̂ (a.s.)böyle(ledi,"*yd\\\xX "Bunun 
gibisini söyledi*' açıklamalar yaparlardı. Zaten hadîsi mânâ ile 
naklalen birisinin bu tabirleri kullanması ihtiyat açısından gereklidir. 
Enes b, Malik(93/712) ^bu’d-Dcrda(32/652), İbn M<;s’ud(32/ö52) ve 
diğer bazı sahâbîier böyle yapardık

Hadîs râvîlcrinin zapt şartında, onun hafıza kuyvctine ve 
hadîsleri kontroldçki hassasiyciine dikkat edilir. Demek oluyor ki bir 
râvînin adil/müsiürriân, akil baliğ ve takva olması yeterli değildir. 
Sâyet bu nitcîikieri sahip olan râvî, hafıza açısından zayıÇ dikkatsiz 
ve anlayışı kıt birisi ise onun naklcdecçği hadîslere itibar edilmez. 
İbadet ve salat ehli olsalar da zapt ve dirayet ehli olmayan ve 
rivayetin ahkamını bilmeyen kimselerden hadîs dinlenmez. 
Muhammed b, Yahya b. Said eİ-Kattan(98/813)’nm babasından 
naklettiği: ""Salih kimselerin hadîste olduğu kadar hiç bir şeyde 
yanıldıklarını görmedim, " sözü buna delildir. Müsİiıti bu sözü şöyle 
açıklar: '"Bunlar yanlış söylemek istemedikleri halde ağızlarından

I Halib Bağdadî, Kt/Sye^ s. 198; İbn Esîr, CSthi: 1.97; Suyûtî, Tedrîh, 11/98. 
m  Itr, Menbecis.227^22%.

Suphi Salih, (/lûai, s.84.
Kati\ehurmM, Muhaddiş, s.550; Hatib Bağdadî, Ki/aye, s.206; Hatib Bağdadî, 
C£mi\ 11/28; Itr, Menbec, s,227 
Hatib Bağdadî, lü/Sye, s, 158, el-CSüii; 1/21.

353
354
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yanlış çıkar.” demek i ş i t i y o r . B u n u n  sebebi de hadîs ehli 
oimadıkian için bunlar, bilmeden hadis diye uydurulmuş bazı sözleri
rivayet ederler.^^^

Hakim eiı-Nisaburî(8405/l014) dediği gibi bir hadîsin sahih 
olduğuna sadece rivâyet şa lin e  bakılarak karar verilemez. Bununla 
birlikte ayrıca râvînin anlayış gücüne, hafıza kuvvetine ve çok hadîs 
ditfIeyip-dinlemediğine bakıhr. Bu konuda en sıhhatli bilgi, anlayışlı 
ve otoriter ilim adamlarının müzekereleri sonucu ortaya çıkar.^^^ 
Zira lıadîslcrin illetini ortaya çıkarmak gibi ince işi herkesin 
anlantası ve birilerihin tek başlarma bu konııda hüküm vermesi 
zordur. Önün içindir ki Hz. Ali ' *’Ziyaıvtk$inız, hadîs müzakeresini 
çok yapınız. Bunu yapm azınız hadîs yok olur, gider'' diyor.^^^ 
Aikame(62/682) de, aynı görüştedir,

Bir râvînin zabt sahibi olup-olmadiğını anlamak için onun 
rivâyet ettiği hadîs, sika ve otorite sahibi kimselerin hadîsleriyle 
karşılaştırılır. Şayet çoğu zaman onların rivayetleriyle uyuşursa 
râvînin zapt sahibi o ld u ^  anlaşılır. Ufak tefek muhalefetler onun 
zabtına bir eksiklik getirmez. Ama ipuhakleti çoksa zabtı yara alır ve 
onun hadîsiyle ihticac edilmez;^^*

Zabt açısından kimlerin hadîslerinin alınmadığını şöylece 
özetleyebiliriz:

LHadîsi yazıh sahih bir metinden rivâyet etmediği zaman çok 
yanıldığı bilinen birisinden hadîs alınmaz. Zira çok yanılma onun 
gafletine ve hatası isabetinden çok olacak derecede hafızasının 
zayıflığına delâlet eder;^^^ yg alimlerinin ileri
gelenlerinden Abdurrahman b. Mehdî( 198/814), sıka/adâlet ve zabt 
sıfatını taşıyan râvîlerden rivâyet ederdi. Kendisine "Yalançıian nasıl 
tanırsın” denildiğinde, "Doktor mecnunu nasil tanıha Öyle” diye 
cevâp verirdi.^^

Mukaddime, 5; Hatib Bağdadî, 8.3.
Fazla bilgi İçin bkz. Hatib Bağdadi, JûVS/4 a. 158-161; Hâtib Bagdâdî, Câaıi\ 
1/213.

m  Hakim, s.59^0.
'^59 Ramehurmûzî, Mubaddis, s. 545; Hddm, hİâ’rife, s.60; Hatib Bbgdâdî, Cânıi\ 
_  1/364.

Ratnehurmûzî, s, 546; Halib Bağdadî, C â m i\V ^ .
J J İ  SüyÛtî, 1/304.

Ilr, Menbec, s. 86.
Sandıkçı, Jlk Oç Asırda Hadis, s. 155.
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2.Hadîs rivâyetinde telkini kabul eden; "Şu hadîs şenindir." 
denildiği zaman araştırma yapmadan ve kendisinin olup-olmadığını 
bilmeden "evet"cevabını veren şahıstan, hadîs kabul edilmez.^®'*

3 .Şaz hadîsleri rivayet ettiği bilinenin rivayeti kabul edilmez. 
Şu'be(160/776)'mn dediği gibi "Şaz hadîsler şaz adamdan rivâyet 
edilir

4.Tesahül yapanm riâyeti kabul edilmez, Tesahül, hadîs 
naklinde lakayt davranmaktır.

5.İbnu’l-Mubârek( 181/797), Alımed b. Hanbel(241/855) ve 
Humeydî(2219/834) gibi alimler çok hata yapandan hadîs kabul 
edilemeyeceğini söylerler.^*’’  Buhârî, Humeydi'den aldığı hadîsi 
başka yerden araştırmak ihtiyacı duymuştur.^^*

Şimdi hadîs ilminde büyük bir önemi haiz olan isnad/sened 
üzerinde durup sencd ve metinde aranan şartlar hakkında kısaca 
duralım.

3.2. Sencd ve Metinde Aranan Şarlar

3.2.1. İsnad/Sened

Muhaddisler özel bazı tabirlerle râvî veya râvîler zincirini 
zikrederek hadîs metnini ilk sahibine, söyleyenine nisbet etme işiac 
çok dikkat etmişlerdir. Bu yaptıkları ise, hadîs usulunde isnad;^^^ 
bir hadîsi birbirinden rivâyet ederek sonrakilere ulaştmmş olan 
kimselerin/râvîlerin tarihi sırayla zikredildiklerin kısma yani isim 
zincirine de scned dcnir.^™

Hadîste sencd veya isnad konusu hadîs ilminin temelini teşkil 
eder. Bir hadîsin sağlamlığının kendisiyle tcsbit edildiği bir kriterdir. 
Onun içindir ki Sufyan es-Sevrî( 161/777) "İsnad şehadet mekamna 
kaimdir." , yine o: "İsnad müminin silahıdır Kendisiyle birlikte

Hatib Bağdadî, A://â>'«s.l48-151.
Hatib Bağdadî. Ki/Sye, s. 148.
Hatib Bağdadi, Kifâye, s. 152.
Halib Bağdadî, Ki/Sy&  s. 143.
Sandtkvı. İlk Oç Asırda Hadis, s.75.

^  Ur, Mcnhcc. S..344; Aydınlı, Hadis, s.77. 
A ydınlı.//aJ/s s. 137.
Hatib Bağdadi, C’im /;  11/298.371
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silah bulunmayan kimse, ne ile savaş yapar" der. Abdullah b. 
Mubârck( 181/797) ise "İsnadsiz din işini istemenin örneği 
merdivensiz bacaya çıkması gibidir. der.

Bilindiği gibi isnad, nazil ve âlî olmak üzere iki kısma ayrılır. 
Âlî isnad, aynı metnin birkaç isnattan Hkkaynağa diğerlerine oranla 
daha az râvî He ulaşan; nazil isnad ise. tam bunu tersine hadîsin ilk 
kaynağa daha fazla râvî ile ulaşan isnat{\x. ''Senette Rasulullah(a.s.)'a 
yakınlık Allah'a yakınlık kabul edilerek" âlî isnadlar tercih 
edilmiştir. Âlî isnadlar hadîs metninin sahih olduğu kanatini 
kuvvetlendirir. Alımed b. Hanbel(241/855)'dcn îîIî isnad soruldu. O 
da: "Âlı isnad aramak sünnettin Zira Abdullah b. Mes'ud'un ashabı 
Kûfe'den Medineye geliyor, Hz. Ömer'den ilim öğrenip hadîs 
dinliyorlardı, "dcdi,^’ -̂

Hakim en-Nisabûrî(405/1016) âlî isnad için bir çok sahabenin 
yolculuk yaptığına dair örnekler verir.

Hanımad b. Zeyd( 179/795). isnadla ilgili şöyle bir nakilde 
bulunur: Hastalığında İbn Şirin(l 10/729)'in yanına girdik, bize: "Ey 
genç topluluğu! Allah'tan korkun! Bu hadîsleri kimden aldığınıza 
bakın. Çünkü onlar sizin dininizdir." ÖlCĞa.

İbn Şirin'in ifade ettiğine göre Hz. Osman'ın şehit edilmesiyle 
kopan fitneye kadar senetten sorulmazdı. Fitne zuhur edince: sünnet 
ehlinin hadîslerini rivayet, bidatçılarınkini de terk edebilmek için 
isnaddan sormaya başladılar.^’ *̂

Abdullah b. Mubârek(181/197) "İsnad dindendir, isnad 
olmasaydı herkes dilediğini söylerdi. Hadîs rivayet edene: "Bu hadîsi 
sana kim rivayet etti" denildiği zaman dikilip kalır. İleri gidemez" 
derdi. Bir gün kendisine bir hadis zikredildi de: "Bu hadîs için 
acurlardan direklere ihtiyaç var." diyerek onu hadîs olarak kabul

■ Halib Bağdadî, Şeref, s. 42; ibn Ivsîr, Câmi'u'l-Usu! f i  Hbâtlîsi'r-Resûl, (tali. 
Abdulkadir Amavud). 1969/1.^X9.1/109).
Ilatib Bağdadî, Şeref, a.y. ;llatjb Bağdadî. KifSye. 39.3.

■ ^  Hatib Bağdadi, C 'â /n /'1/1X4.
llalib Bağdadî, Câmi',\l\%^.
Bilgi Î̂ İH bk7.. I (akim. Ma 'rife, s. 5-9.
Ramalmnııuzi, Muhaddis, s. 415'. llatib Bağdadî, Kifâyc. s. 122; ilalib Bağdadî, 
C â/n/'I/|96.
Hatib Bağdadî. KitSye. s. 121,
Tirmixi KilShu'l-lleL 47 { Tirmiüîmn Câmi'u's-SahihSnm  cildinin sonunda 
V/74I); Hatib Bağdadî, Kifâye. S..Î93.

 ̂ Tirmizi, Kitâbu ’l-İlcL V/741.
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etmek istemedi. Yine bir gün kendisine hadîs konusunda itham 
edilen bir adamdan söz ettiklerinde: '̂ Ondan hadîs ahnaktansa yo! 
kcşıcilikyapmayı daha sevimligörünhn şeklinde karşılık verdi.

Zührî( 124/742), İbn Ebi Fervete hakkında: '̂Allah seni 
kahretsin! Ey îbn Ebi Fervete! Bize hadîsler getiryorsım ki onun ne 
bir bağı ve ne de bir yulan var." derken hadîsleri rastgele 
kimselerden almadıklarını ifade cder.-^^^

Muhaddisler ölçüsüz cahil kimselerden.^^^ yalan^ıdan,^*"^ 
gaflet ehlinden,^^'^ utanmaz, ciddiyetsiz, nefsine uyandan,^*^ hadîs 
dinlerken veya dinletirken müsamahalı davrandığı bilinenden, - 
mesela uyuyarak hadîs dinlemeye aldırmayandan, tashih görmemiş 
bir metinden rivayet edenden, bir ası Ida n/kendi ne ait bir hadîs 
kitabından rivayet etmediğinde, riva>'ctinde, çok hala yapandan, şaz 
hadîsleri rivâyet etmekten kaçınmayandan^*^ hadîs rivayetim 
rededcrlçr Bazen de adaletini düşünmeyecek hataları işleyenden 
hadîs almazlar. Hadîs aldıkları şahsın semtine/vakar, namazına ve 
haline bakarlardi;^^*

Ramehurmuzî benzeri bir rivayeti nakleder: "Ebu'l-Ali'ye şöyle 
der: ” Hadîs almak için birine geldiğimiz zaman, onun namazına 
bakardık, namazını güzel kılıyorsa ondan alırdık, güzel kılmayandan 
almazdık.

Hatib Bağdâdî'ye göre, hadîs taleb edenin edebe açısmdan 
insanların en mükemmeli, haya açısından en üstünü, dindarlık 
açısından en mükemmeli, gadab açısından en azı, Rasulullah(a.s.yın 
güzel ahlaklarından örnekler taşıyan, ehli beyt ve ashabının gidişatını 
benimseyen, mııhaddislcrin izine uyup, onların üstün ahlaklarını alan 
birisi olması lazımdır ^

Büyük günahlardan kaçınmayanlar fasık oldukları için 
kendilerinden haber kabul etmemek vaciptir. Küçük günah

38* Timiizî, Kitâba'l-Hel, V/747. 
i l i  Timiizî, Kitâbu'l-llel, M HAT.

Hatib Bağ<^dî, Kitâye, s. 115-117. 
m  Hatib Bağdadî. KifSye, s. l 17-119. 

Hatib fiağdâdî, KiJaye, s. 147. 
Hatib Bağdadî, Ki/aye, s.66, 157.

3^3 Suyûtî, 'Tedrtb, 2/339.
388 Hatib Bağdâdi, CSmi' 1/193.

Raınahurmu/i. MuhMİdis, s.409; Hatib Bağdâdi. Ki/âye.^. 157. 
Hatib Bağdadî, Câmr, l/119.
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İşleyenlere gelince, bunlar fasık olmazlar, ancak günahlarında İsrar 
edip devamlı işlerlerse haberleri reddedilir.

Yahya b. Main(233/848) kendilerinden hadîs kabul edilecek 
kimseler için dört şart ileri sürer. Bunlar:

aDoğmlük.
b.Hadîs öğrenimine kendini vermede şöhret
c.Bitatlan terketmek.
dBüyiik günahlardmı kaçmmaktır?^
Hadîslerde büyük günahlar; Allah’a ortak koşmak, sihir 

yapmak, haksız yere Allahım haram kıldığı cana kıymak, faiz, yetim 
malı yemek, harpten kaçmak, bir şeyden haberi olmayan mümin 
kadınlara iAıra etmek, ana ve babaya isyan etmek, yalancı şahitliği 
yapmak gibi işler olarak şayılır.^^^

Kimde bu ve benzeri büyük günahlar sabit oluı^a o kimsenin 
adaleti düşer. Tevbe ̂ inceye kadar haberi reddedilir.

Râvî hakkında duyduğu şey, hadîsi redditmeyi ve adaletin 
düşmesini gerektiren sel^b olm a^ bile, muhaddisicr bu konuda 
hassas davranarak ondan haber nakletmekten kaçınırlardı.

Muhaddisicr, bir hadîsin kabul edilebilmesi için hadîs 
senedinin muttasıl olmasını, râvîlerinin adil, çök hata ve gafletten 
uzak, şaz rivâyetten ve rivayet ettiği hadîsin de rivayetine engel olan 
gizli kusurlardan salim olmasını şart koşmuşlardır.

Müslim b. Haccac(261/875) hadîs rivâyetlerinde şunları ileri 
sürer: Sahih rivâyetleri, sahih olmayanlarından, sıka/güvenilir 
râvîleri de zayıf ve itham olunanlarından ayırabilen her muhaddise 
vacip olan şey; hadisin mahrecinin/ilk olarak rivayete dildiği ve 
yayıldığı yefi ve geldiği ilk râvîlerin sağlamlığını, aynı zamanda 
nakledendeki gizli kusurları bilmeden hadîsi rcvâyct etmemesi, bir de 
töhmet altında tutulan aşırı bidatçı vc hevasina uyandan rivayet kabul 
etmekten sakınmasıdır. Zira Haricî ve Rafızîierden bazıları tevbe 
ettikten sonra hadis uydurduklarına dair itiraHara kaynaklarda 
râsllanır.3‘̂

Flatib Bağdadî, Ki/Sye, s. 102.
Hatib Bıığdâdî, Ki/Sye  ̂s .lÖ I.

^  Tafsilatı için bkz. Hatib Bağdâdî, KifSye,^. 101 -105.
Hatib Bağdadî. AT/Tarf; s. 109.
İbn Hacer, Nûket 1/493.
Müslim. Mıikaddime, I ; İlatib Bağdadî^ Kiİ&ye, s. 120, 12-'̂ ; Hatib Bağdâdî, 
Ç&mi', 210, Ramehunnûzi, Muh^ddis, s.4l6.
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Fasıklann rivayetlerinin kabul edilmemesine: "Ey inananlar! 
size fasık bir adam haber getirirse onu araştmnız..." âyetiyle 
Kur'ân delalet eder. "Her kim yalan olduğu zannedilen bir sözü bana 
isnad ederse rivayet ederse kendisi de yalancılardan biridir." hadîsi 
de münker hadîsin nakledilemeyeceğine işaret cdcr.̂ '̂ ** Diğer yandan 
bidatçinin rivayetini M üslim (261/875) kabul etmez. Ancak şahıs 
bidatçi olmakla beraber, bidatma devam etmiyor vc mezhebi için 
yalan söylcmceyi hoş karşılamıyorsa bu durumda onun rivayetine 
itibar edilir, denilmekledir.

İmam Şâfiî(2()4/819)'nin: "Malik b. Enes(l79/795) ve Sufyan
b. Uyeyne(l9H/8l4) olmasaydı Hicaz'ın Hmi zayi olur giderdi." 
sözüyle, övdüğü İmam Malik: "Hadis Hini dindir, dininizi kimden 
aldığınıza dikkat ediniz. Vallahi Rasululiah(a.s.) mescidinde, 
”RasuIuIlah(a.s.) şöyle buyurdu” diyen yetmiş-sekscn kişiye 
kavuştum; fakat onlardan hiç rivayette bulunmadım. Halbuki bunlar, 
kendilerine beytu'l-mal teslim olunacak kadar emin kimselerdi. 
Onlardan hadîs almayışımın sebebi hadîse ehli olmamalarıydı." 
dcr^"' ve rastgele insandan hadîs alınmaması gerektiğini savunur. 
İmam Malik'e göre:

l.Sefihler/laşkınlık vc cahillik edenler ve cahilliklerini ortaya 
koyanlardan.

2.H c\a vc hevesine tabi olup başkalarmı da buna davet 
edenlerden.

3.Rasulullah{a.s.)'a karşı yalan söylemekle ilham olunmasa 
bile halk arasında yalan söyleyenlerden.

4.Kendi rivayet etliği şeyi bilmeyenlerden; böyleleri, ibadet 
ehli ve dürüst hareket edenlerden olsalar bile onlardan hadîs 
alınmaz.

Yine İmam Şâfıî(204/8l9)'nin: "Şu'be olmasaydı Irak'da hadîs 
öğrenilemezdi." , Süfyan cs-Scvrî(l61/778)’nin: "Şu'be hadîsde 
eminı'l-müminindir."^^'̂  . Ahmed b. Hanbcl(241/X5Vin de : "Şu'be

HucurâL 49/6.
A/ü.v/;m. Mukaddime, t.

■̂ *7 Fazla hilgi i,;itı bkz, SuvCılî. Tcdnh. 1S24-329. Ilr. Menhca s,X3. 
İbn Hbi Hallim. CcaA/i/I2.
Hatib »ağdâdi. Ki/Syas.

402 Ilatib ISagdâdi. Kitâyc, s.l60; Ilatib fSagdâdî. Câmi: I'212.
7.ehehl Tezkire. V m .

404 Zehobi. Tezkire. 1193.
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hadîsde tek bir ümmettir." sözleriyle övdükleri Şu*be b. 
Haccac( 160/776), "Hadîsi şöhret bulanlardan ahmz" A c x Şu’bc'ye: 
"Hadîs kimlerden a///7/na??"denildiği zaman da;

1.Meşhur râvîlerin bihnediği hadîsi, meşhurlardan rivâyet
edenin,

2.Hadîs sebebiyle itham olunanm,
3. Çok hata yapanm,
4. Hata olduğunda ittifak edilen bir hadisi rivâyet edenin 

hadîsi terk olunur. Bunlann dışmdakHerden ise hadîs al mır. der.
İmam Malik'e göre isnad sistemini ilk defa koyan İbn Şihab 

ez-Zührî( 124/741 ),'**** hadîs nakli konusunda şunları söyler: "Bu 
Him/hadîs, nebisini kendisiyle terbiye ettiği Allah'ın edebidir. Nebi 
de ümmetini bununla terbiye etti. Bu ilim, kendisine verildiği gibi 
başkalarma ulaştınnası için AHah'm Rasuluna emanetidir. Kim bu 
Hm i işitirse nebisiyle kendi arasmda bir şahit getirsin.

İmam Şârn(2ü4/8149), hadîs naklinde râvîlerde şu özellikleri
arardı:

a. Sünneti bilecek ve rivâyet ettiği şeyde adil olacak,
b.Hadîskrdeki muhtemel mana lan bilecek,
c. Hatadan salim olacak,
d. Hadîsi duyduğu gibi harfi harfine nakledecek,
e.Manasıyla nakletmeyecek, zira alim olmayan birisi mana He 

nakledince helali haram üzerine hamletmiş olabilir
{.Ezberden naklediyorsa, sağlam ezberlemiş olacak,
g.Konuşmalannda doğrulukla meşhur olacak,̂ ^̂ ^
h. Kitaptan rivâyet ediyorsa, kitabı iyi korumuş olacak, 
Abdurrahman b. Mehdî( 198/814): "Alim birisi kimden rivâyet

ettiğini bilmeden imam olamaz. Zaten alim herkesden rivâyet etmez 
ve hatta yapanlardan hadis alarak zaman kaybetmez. '

Yukarıda adaletin, araştırmakla tesbit edilebileceğini 
söylemiştik. Bu arada şunu belirtmek gerekir ki meşhur râvîlere karşı 
toleranslı davranılarak onların adaletini göteren sebcbler

Zehebî, TeyJcirc.\V\9i.
406
407

Hatib Bağdadî, KitSye, s .l6 l.
Hakim, WaVr/e,s. 62.

]  ” İbn Ebi I latim. Cerh, s.20.
Hakini,. A/a'rr/e, S.63.
Ramehunnû/.î, Muhaddis. s, 404', Krş. Şafii, Risâle,^.\6i). 165. 
Halib liağdadi, Ki/3ye,ş.l\ Hatib Hağdâdi, Câm/', 11/37, 120.
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ar^ınlm aınıştır. tUm ehli çeyresinde ve $air iıisaıUar arasında 
adaletiyle 0 h ıe t bulaıı ve bu niteliğiyle <Svülen kimsenin tezkiye 
edilmeye ihtiyacı yoktur. Bu genel kabul, onlar için yeterlidii'. Mesela 
Malik b. EnMl79A795), Sufyan es.SeVrîa61/778), Sufyan b Uy^ne 
(198/814), Ev2âî(l57/744), Hatib Bağdâdî(463/1070), Şâfiî(204y819), 
Ahmed b. Hanbel(241/855), Leys b. Sa’d( 175/791), Şu*be b. 
Haccae(160/778), Abdullah b. Mubârek( 181/797), Veki b. 
Cerrâh(197/812), Ali b. el-Medini(234/849), Yahya b. Main 
(233/848) gibi zatlar, bu genel kabulü görenlerdendir. Sadece durumu 
halktan gizli kalanlar için araştırılmaya ihtiyaç duyulmuştur.'*^^ 
Mesela Ahmed b. Hanbel’e meşhur muhaddislerden İshak b. 
Râhûye(238/852) Ahmed*e sorulmuş, O da: '*İshak gibileri de sorulur 

şeklinde cevap vermiştir. Hatta, Yahya b. Main'den, Ebû Ubeyd 
Kasım b. Sellam(224/838)’ı sormuşlar, "Onun gibileri başkalmmn 
durumunu araştırmaya ehilken benden sarulurmu?**̂ ^̂  demiştir.

Ebubekir Bakıllani(403/1012), haberci ile şahit, halk arasında 
adâlet ve kabul ile meşhur olmadıkları zaman haklarında tezkiyeye 
ihtiyaç duyulur. Zira birisinin ahlakının ortaya çıkışı ve adâletinin. 
şöhreti ile bilinmesi, bir veya iki kişinin tezkiyesiyle bilinmesinden 
daha kuvvetlidir, der.^*^

3:2.2. Senette ve Metinde Aranan Şartlar:
Senedde şu şartlar aranır:
1. Senette, anlayışlı ve duyduğunu zaptedip; onu, aslına uygun

2.Râvfde bulunan zekice anlayış yanında bir de onun Allah’tan 
sakınan bir kalb ve sağlam bir ahlaka sahip olup hadîste herhangi bir 
tahribatta bulunmayan birisi olması.

3.Bu şartlann senetteki bütün râvîlerde bulunması. Râvînin 
birinde bulunacak eksiklik hadîsi sıhhat derecesinden düşürür.

Senedin makbul oluşunu tesbitten sonra hadîs metninde de şu 
şanlar gözetilir:

1 .Metnin şaz olmaması
2.Hadîsde gizli kusurun bulunmaması.

J  Ibn Salah, Ulûm. s. 105; Suyûlî, 7bflîr% 1/301-302. 
Suyûtî, Tedn% 1/302.
Suyûtî. Tedrib, 1/302.
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H ^ s  metni, s a ğ l^  bir râviden daha sağlam bir râvîye
muhalif olarak rivâyet edilen bir metinse bu, şaz hadîs sayılır.
Hadîsin kabulu için b(^İe bir durumun olmaması gereklidir. İşte
senet ve metinde kc^uian bu şartlar, hadîsin kabulu için yeterlidir. 
415

Muhaddisler, hadîslerin kabul veya reddi için sadece râvîlerde 
bulunması gerdcen sıfatlan tesbitle y^nm eyip râvîlerin adalet ve 
zapt sıfatlarını taşıyıp taşımadığı araştırmışlar, ravilerde, yerine göre 
adalet ve zapt sıfatiarımn bulunmadığını isbat ederek onları cerh 
etmiş, yerine göre de bu niteliklerin bulunduğu isbat ederek ta'di| 
etmişler, ta'dil edilenin hadisine itibar etmiş, cerh edilenenin hadisini 
ise reddetmişlerdir.

Rasulullah(a,s.)'ın vefatından sonra Allah’ın dinine ait 
ilkelerin bütünü, Kur’ân’ın tefsiri ile ilgili açıklamalar ve dinî 
hükümlerle ilgili bilgilerin yekunu vahyin inişine şahit olan sahabe 
ve bunları gören tabiîn'den gelen sahih haberlere dayanır. Bunları 
başka türlü bilme imkam yoktur. Ancak haberleri nakledenlerin 
haline bakmak ve râvîlerin adaletini araştırmak lazımdır Kimin 
adâleti sabit olursa rivâyeti de kabul edilir, aksi halde alınmaz. 
Haberlerin hükmü, şehad<îtlerin hükmü gibidir ki şehadetler ancak 
güvenilir kimselerden kabul edilir.^**^

İbn Ebî Hatim(327/938), ^Haberlerin sahih oîanmm 
olmayanından ayırd edilmesi, her asır ve zamanda Allah'm 
kendilerine bahşettiği bilgi ve üstünlüklerle has kıldığı 
mütehassıs/otoriter alimlerin ayıklaması, kontrolü ve tenkitleriyle 
b i l i n i r . ' ' Hadîs ilmi ıstılâhında bu işlem, "cerh ve ta‘d i r  
tabirleriyle ifade edilmiştir, râvîlerin rivâyet kabulündeki şartlarını 
gördükten sonra biraz da cerh ve ta‘dil kelimelerinin anlamı ve 
bunların hükmü üzerinde duralım.

415 Gazali, Muhammed, es-Sûjanetu’n-Ncbeyiyyetu beyne Ebli'l-Ftkhi ve EblH- 
Hadîs, Kahire. 1989, s. 14-15. 
tbn Ebî Hatim, CoA, II/5; Hatib Bağdadî, CâmV, 11/297.

^ J ̂  Hatib Bağdadi, Câmi\ a.y.; Hatib Bağdadî, Ki/Sye^ s. 32.
İbn Ebî Halim, CeHt, a.y.
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4. CERH VE TA ‘DÎL

4.1. Cerh ve Ta'dil

Cerh, sözlükte "silahla iz bırakmak, yaralamak veya deride 
hastalığm iz  anlamlarında kullanılmıştır. Bu kelime dil
için kullanılırsa "sövmek" anlamına gelir. Hakim, şahitten adaletini 
düşüren bir yalan ve benzeri şeye muttali' olunca "Cerche'l-Hakimu 
eş-Şahide/Hakim, şahitiyaraladı./sözünü reddetti, "denir.

Hadîs ıstılahında ise "günah, isyan, yalandan veya güvenilir 
râvilere muhalefetinden ötürü bir kimsenin; hem kendisinin hem de 
sözünün reddedihnesidir. Bir başka ifade ile râvinin adalet ve 
zapt sıfatlarını tam olarak taşımadığınm teshit edilip ortaya 
çıkan imasıdır. '“*2*

Ta'dil ise "adi" kökünden türemiştir. Bu kelime, bir hüküm 
hakkında kullanılırsa "dü/^ltmek”; kişi hakkında kullanılırsa "O, 
adildir" şeklinde "tezkiye etmek" anlamını ifade eder. Hadîs 
terimi olarak da "Râviyi rivayetinin kabülünü gerektiren sıfatlarla 
nitelemek" mamsmı taşır.

Cerh vc ta'dil tabirleri ikisi birlikte ele alındığından; bunlar 
"özel bazt lafızlar kullanılarak rivayetlerinin kabulü veya reddi 

yönünden râvîlerin hallerinden ve haklarında kullanılan lafızların 
mertebelerinden bahseden bir hadîs ricali ilm idir." Bu ilim, hadîs 
senedi için bir kontrol sistemi niteliğini taşır.

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi scned, "Hadis metnini bize 
ulaştıran râvîlerin zaman sırası ile isimlerinin zikredildiği kısım'ün. 
Bu ilim sayesinde hadîs nakilcilerinin dinî ilnıî, vc ahlakî ehliyetleri 
ortaya çıkarılır ve rivayetlerinin «ıglam lığı tesbit edilir.

Ancak râvîleri tenkil etmek kolay bir iş değildir. Tenkit edenin 
mutlaka rivâyet edilen haberlere muttali' olması, râvîlerin hallerini 
vc rivâyet yollarını bilmesi; yine onların adetlerinden gaye ve 
maksatlarından râvîleri toleraslı davranmava. vaiana, hata ve

 ̂ Ragıb, MûfrcdâL s, 124; İhtı Maıı/ur. Usân, 11/422-23. 
D.I.A., VII/394.
Aydınlı. Hadis, s. 43.
Bkz. İbn M anzur./.«ân, XI/431.
Aıjıkkullu, 'Cerh ve Ta'dil", D.l.V. VIl/394. 
Ajikkutlu, "Cerb ve Ta'dil", D.l.-V. a.v.
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yanılmaya götüren scbcblcrdcn haberdar olması lazımdır. Râvîyi 
tenkit için bunlar da yeterli değildir. Onun ne zaman ve nerede 
doğduğunu, dini yaşayış, emanet, insanlık ve hafıza açısından hangi 
durumda bulunduğunu, hadîs araştırmaya ne zaman başladığını, onu 
ne zaman , nerede , nasıl, kimden ve kiminle birlikte işittiğini, 
nazı! yazdığını, aynca kendilerden rivayet ettiği şeyhlerin hallerini, 
ülkelerini, vefat tarihlerini, rivâyet ettikleri vakitleri onların 
rivayetteki adetlerini, onların sair insanlaria. insanların da onlarla 
olan ilişkilerini bilmesi şarttır. Hatib Bağdadî(463/l()70)'ye göre bir 
râvî rivâyet ettiği ş:ıhsın doğum ve ölüm tarihlerini bilmiyorsa onun 
rivayetinde yalanına delalet eder. Buna dair bir kaç örnek 
şöyledir;

Ebû Ali Haşan b. Rabi‘ eI-Bccelî(220/825). başından geçen bir 
olayı şöyle anlatır; "Bağdad'a gddim. Oradan çıktığımda hadîs ehli 
bana arakadaşhk etti. Bağdad dışına çıkınca hadîsçikr: Dıırun, 
Ahıncd b. Hanbd geliyor, dediler. Durduk. Ahıned geldi, oturdu, 
levhalarını çıkardı ve şöyle dedi: "Ey Ebû AH. Abdullah b. 
Mubârek'in hangi senede vefat ettiğini bana yazdır " ”81 senesinde" 
diye cevap verdim. Ona bununla ne kasdettiği soruldu. O 
da: "Yalancılan kasdediyorum." şeklinde cevap verdi. Bu
rivayette; Ahmed b. Hanbel, Ebû Ali'yi, rivâyet ettiği şahıslan tanıyıp 
tanımadığı hakkında imtihan etmektedir.

Hadîsin ne zaman işitildiğinc dair soruya örnek olarak şu olayı 
verebiliriz.: Ebû Hu/^yfe el-Buhâri isminde birisi Mekke'ye gelerek 
İbn Cüreyc ve Tavus'tan hadîs rivâyet etmeye başlar. Bu arada 
Süfyan'a denilir ki Horasan'dan bir adam gelmiş. Tavus'dan rivâyette 
bulunuyor. O da : "Ona Tavus'tan ne zaman işittiğini sorun." der. 
Sorarlar. " Falan sene öldü." Acr. Süfyan : "Sübhanallah, Abdullah b. 
Tavus bu doğmadan iki sene önce öldü." şeklinde cevap vererek 
hayretini ifade eder. Orada bulunanlar, o /iittan hadîs almaktan 
vazgeçerler.

425 Bkz.: Hatih Ba|dâdî, Câmi'. I/l 97-8,
Ilatib Hagdâdî, Câmi: 1/202.
Hatib 1 îagdâdi. Ki/Sya s. 119.
Hatib Hagdâdî. Câmi', 11/29.1-6.
Hatih Hağdâdi. Câmi'. 11/296; Fazla bilgi için bkz,: Hatib Hağdâdî, Kilâye, s. 119- 
20 .
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Buna başka bir ömek de îsmail b. Ayyaş (182/797)’m 
başından geçen şu olaydır: "Irak’ta bulunuyordum. Bana dediler 
kı: '̂ Şu adam Haîit b. Ma *dan(106/722ydan rivayette bulunuyor, "Ona 
yaklaştım ve * "Haliften hadîsi hangi sene yazdın?'' diyt sordum. O 
6z'/* 113/731 senesinde'* diye cevap verdi. Dedim ki:"5!e/j hadîsi 
Halitten ölümiinden yedi sene sonra işittin," Zira Halid, 106/722 
senesinde vefat etti.

Râvîye hadîsi nereden işittiğinden sorulduğu gibi 
alimlerin halleri, nitelikleri ve dış görünüşlerinden de sorulur. Sehl b. 
Zckvân el'Mckkî , Hz. Aişeden rivâyet ettiğini söyleyince Abbâd 
b. Awâm: Tfe, Aişe'yı bana vasfel''dedi, O da:'V, esm erdi.dİyt 
cevap verdi. Bunun üzerine orada bulunan bir başka adam: "Hayır, 
Aişe, kumraldı. diye cevap vererek adı geçen zatın Hz. Aişe'yi 
görmediğini ima eder.

Gö/deri görmeyen Muhammed b. Salim'den, birisi rivâyette 
bulunur. Kendisine Muhammed'in göidcrinin görüp görmediği 
sorulur. O da:"W /aA/' gözleri seninkinden de iy i görüyor.'' deyince 
yalanı ortaya çıkar ve hadîslerini terkederler.

Bunlardan başka hadîs rivâyet edene, hadîsterin lafıdarmdan 
sorulur. Bir şeyhten ezberlenilen meşhur hadîsin zıddını rivâyet 
edenin durumu incelenir ve bunların rivayetleri de kabul edilmez.

Bu arada şunu hemen ifade edelim ki beşerden her mükellefin 
itaatına isyanını karıştırmaması gerekir Şu bir gerçektir ki itaatkan 
kabul etme, isyankarı da reddetme dışında bir yol izlenemez. Zira 
Allah Teala, adil kimsenin kabulünü, fasığın da reddini emreder. 
Yalanı fâbit olanın haberi ve şehadcIi reddedilir; Zira haberde en çok 
ihtiyaç duyulan husus, habercinin doğruluğudur. Kimin yalanı ortaya 
çıkarsa haberi reddedilmeye daha lay ıktır,

Bkz.: Sandıkçı, İUc Oç Asırda Hadis, s. 111.
Hatib Bağdâdi, Cimi', 1/198-9; Başka örnekler için bkz: Hatib Bağdadî, Câmi\ 
r/l 99-200.
Ömek için bkz.: Hatjb Bağdadî, etf/Jî/*; 1/202-203.
Yalancılıkla itham edilip Hadisi terkedilen birisidir. (Bkz. Flatib Bağdâdi, Cami', 
I/20|( 1 nolu dipnot.).
Hatib Bağdadî, Câmi\ 1/201.
Örnekler için bkz.: Hatib Bağdadî, Cimi\ 1/205-8.
Bkz. Hatib Bağdadî, Câaıi[ 1/203-4.

'  Hatib Bağdâdî, Ki/Sye, s. 101.
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Muhaddislcrin cerh için kullandıkları metodlar, ta‘dil için, 
kullandıklarından çök daha şiddbllidir. Zira meşhur ve ma‘kul görüşe 
göre sebebi zikredilmeyen ta dil kabul edilir. Sebebi açıklanmayan 
cerh ise kabul edilmez. ilim ehli şu hususta illiM  eder: Bir iki 
kişi bir adainı ta*dil etse aynı sayıda insanda cerhetse cerhedenlerin 
sözüne uymak daha münasiptir. Zira cerh eden onun bilinmeyen bir 
işini bilir ve habir verir. Ta‘dil sahibi ise görünen iyiliklerini 
Eylemiştir. Kişinin görünürdeki iyi hallerinin haber verilmesi, cerh 
edenin sözünün doğruluğunu ortadan kaldırmaz. Bundan dolayı da 
cerhe itibar, ta‘dile itibardan daha evladır. Hatta bir râvîyi çok 
kimse tadil etse, az bir gJ^p da cerhçtse cerh ile amel daha 
münasiptir.. Tadil eden, cerh konularını bilmediği için bu 
konuda cerheden tadii edenden daha fazja bilgiye sahiptir.

Fakat bütün bunlara rağmen ccrh ve ta "dil al imleri, cerh 
sçbeblerine az temas ederler. "Fulanun daîfün/Fâlanca zayıftır.'' 
"Fulanun leyse bi şeyinTFalannr hiç 1 î î r y o k t u r . "  "Haza 
hadîsün daîAın/Bu hadîs zayıftır." yahut "hadısun gayri 
sabitin/Hadîs sabit değildir.’' gibi sözleri hadîsin reddi için 
yeterlidir. ^  Böylece hadis talebeleri emin kimselcnien hadîs 
alırlar, zayıf olanlardan rivayet etmekten kaçınırlardı Onun için 
büyük muhaddis $u‘bc(l 60/7^6): "Hadîsleri, şeref ehlinden alınız. 
Zira onlar yalan söylemezler.'"^ der. Hadîs tenkitçileri bu konuda 
çok hassastırlar. Bazıları çoğu kere râvînın en küçük bir kusurunu 
duyduğu zaman onun haberini delil olarak kullanmaktan kaçınırlar.

4.2. Ccrb ve Ta'diUn Hükmü
Cerh ve ta'dil alimler arasında râvîlerin güvenilir olanlarını, 

güvenilir olmayanlarından ayırmak için haklarında kullandıkları 
aleyhteki sözleri gıybet olması açısından haram  olup olmayacağı 
lartışılmış; rivayetin ancak güvenilir kişilerden kabul edilmesi lazım 
geldiği, râvîlerde bulunan kusurları sebebiyle onları cerh etmenin

tbn Salah, 106-7; Suyûtî, Tedrîb, 1/305.
Halib Bağdadî, Kifâye, s. 105-6.1bn Salah, Ulûm, s. 109.Suyûtî, Teilnb, 1/309. 
Hatib Bağdadî, KifSye, s. 107.
Suyûtî, Tedrîb, 1/309.
Suyûtî, Tedrîb, 1/306.

^  Halib Bağdadî, Câmi\ I/l 84; tbn Salah, W û o l  s .  108.
Halib Bağdadî, KifSye, s. 192.
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caiz, hatta vacip olduğu, bunun normal gıybet değil; bilakis dini 
koruma anlamma geldiği kanaatine varılmıştır. Bunun delili, "£y 
inananlar, size fasık bir adam bir haber getirirse onun doğruluğunu 
araştırın."^  âyetidir. A m idî(631/1233), bu âyeti fasığın haberinin 
reddi için bir emir kabul eder. Ancak fasık olduğunun bilinmesi 
gerekir. "Ey inananlar adâleti tam yerine getirerek Allah için 
şahitlik edenler olun." âyeti adâletli davranmak ve Allah için 
şahitlikle emirdir. Emir, vucup içindir. Rasulullah(a.s.)'tan 
duyduğunu haber veren kimse adâletli davranır ve o sözün Allah 
Rasulüne ait olduğuna dair Allah için şahitlik eder. Bu da onun 
üzerine vaciptir.'**®

Hadîs, ehl-i sünneti muhafaza ettikleri ve sahihini, sahih 
olmayanından ayırdıkları için onlar Rasulullah(a.s.)'m eminleri- 
dirlcr.'*-''* Başka bir ifade ile Efendimizin emniyet ve güvenini 
kazanmış büyük kimselerdir. İbn Ebî Halim(277/89ü), bu konuda 
; "AHah Teala'nın Adem(a.s.)'ı yarattığından beri bu ümmet dışmda 
peygamberlerin sözlerini muhafaza eden hiç bir ümmet içinde 
eminler olmamıştır." deyince bir adamın ; "Ey Ebû Hatim! Niceleri 
hadîs rivâyet ediyor ki onlarm asıllan olmadığı gibi sahih de 
değildirler. Buna ne c/mv/??".şeklindeki sorusuna: "Rivâyet alimleri, 
hadîsin sahihini ve zayıfını bilirler." cevabını verir.

Muhaddis İbn Salah(643/1245) da: "Onlar/muhaddisler, 
uydurma sözü, rivâyet edilenin ve onu rivâyet edenin hal ve 
durumundan anlarlar " der. Hadîsin uydurma olduğuna ilk şahit, 
onun lafız ve manasındaki rekâket/bazukluktur.

Hadîs râvîleri, cerh ve tadil ifade eden tabirleri kullanmak için 
Rasulullah(a.s.)'ın, kendisini ziyarete gelen birisine "O, kabilesinde 
kötü olarak tanınan biridir sözünü cerhe; Abdullah b. Önjer için

Müslim. Mukaddime, 5; İbn Esir, Câmi'. 1/131 ; Suyûtî, Tedrîb. 11/368. 
rtucuriL 49/6.
Â n ıid i.M â w  1/314.
Amidi./Aii-â/n.I/312.
N isa,4l\i^.
Aniidi. İhkân  1/295.

 ̂ Halib lîağdâdİ, Şeref, s. 42.
Halib liağdâdî. ŞcreCs. 43. 
tbn Ilaccr. N ûket U/842.

^ İbn Hacer. NûkcL İI/844; Fazla bilgi için bk/..: İbn Ilacer. Nûket. 11/842-50. 
Bkz.; Huhâri Kdcb. 38; h'bâ Davud Kdob, 5.
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de: "Ne iyi adamdır, salih kişidir." sözünü de tadile örnek 
alırlar. -̂*'

Allah ve Rasulünden bize din, nakil yoluyla geldiği için bunu 
nakleden râvîleri tanımak, onların hallerini araştırmak ve incelemek, 
bizim üzerimize vacip olmuştur. Zira bunlar içerisinde adil, 
güvenilir, hafızasr kuvvetli, son derece titiz ve dikkatli olanlann  
yanmda şüphcci, gaflet ehli, art niyetli, hafızası bozuk, unutkan ve 
yalancıları da vardır.

İbn Sirin(110/729)’in dediği gibi ilk dönemlerde isnaddan 
sormuyorlardı, fitne diye adlandırılan Hz. Osman'ın şehid edilmesi 
olayı ile Hz. AJi ve Hz. Muaviye arasında cereyan eden olaylar hadîs 
uydurulmasına başlangıç teşkil etmiştir. İşte bu fitne olayından sonra 
isnaddan sorulmaya başlanmıştır. Böylece sünnet ehlinin hadîsleri 
alınmış, bidat ehlininki ise reddedilmiştir.

4.J. Cerb ve Ta'dilHadis için Bir KontroISistemidir.

Her ne kadar hadîs üzerindeki tetkiklerin fitne olayı/Hz. 
Osman'ın öldürülüşünden sonra başladığı izlenimi varsa da durum, 
böyle değildir. Zira cerh ve tadil gibi bir kontrol sistemini İslâm 
getirmiştir. Yukarıda da ifade ettiğim iz gibi Kur’ân, bilinmeyen bir 
şeyin ardına düşülmemesi, aksi halde göz, kulak ve gönlün yaptıkları 
işlerden sorumlu olacağı yalanı ancak Allah’a inanmayanların 
uydurabileceği fasığın getirdiği haberin araştırılması gerektiği 

prensiplerini getirir.
Sünnet, ise Rasulullah(a.s.)'ın Allah'tan getirdiği her şeyin 

ezberlenip başkalarına ulaştı rıh ncaya kadar muhafaza edilmesi'^^^; 
bir âyet yahut bir söz dahi olsa insanlara ulaştırılmasının

B uhiri Mcnâkıb, 19; Müslim. Fedâil, 139. 140.
Aşıkkutlu. “Cerh ve Ta'dil", D.I.A.. Vll/394. karş: Suyûtî, Tcdrih. II/369.
Timiizi. Kitâhu’l-İleK s. 47; Müslim. Mukaddime, 5; Hatib liağdâdî, Kifâye, s. 

 ̂ 122; Hatib Hağdâdt. Cimi', t/194-5. 
t ' n  17/36.

NahL 16/105.
Ilucurât 49/6
Bkz. Tirmiy.i İlim..7; libû Davud. İlim, 10; Müsned, 1/437; V/183.

’■ Buhari, Enbiya, 50; TirmizL tlim, 13; D irim i Mukaddime. 46; Müsncd, 11/59, 
202,214.



in /N ecati k a r a

gerektiği ^  kendisinde yalan bulunan bir sözü Rasulullah(a.s.)’a 
iSnad edenin yalâncılart^ olacağı ona/Peygambere söylemediği 
şeyi kim kastbn isnad ederse cehennemdeki yerine hazırlanacağı 
Rasulullah(a.s ya karşı söylenen yalanın sair insanlard söylenen yalan 
gibi olmayâcağı^*^ ve biı yâlanı ^ ley en in  şahadetinin ebediyyen 
kabul edilemiyeceği düsturlarım koyar ve munker olan haberlerin 
naklini yasaklar.

Allah ve Rasıılu ta r tı ld a n  söz nakli için konulkn bu 
prensiplerin ışığı altında teıtuy^ edilen sahabe, adalet sıfatını taşıdığı 
ıçın onların cerh ve tadil edilmesine İhtiyaç duyuliııuyordu. Ama 
bütün bunlara rağmen ihtiyatlı davranıhyor, sahabeden birinin tek 
rivayet ettiği hadîse şahit istiyordu. Bazen de hadîslerin 
doğruluğuna dair yemin isteniyordu. Hakim en-NİJ^burî 
(405/IÖ14) sahabeden hadîslerin sıhhatim araştıranların isimlbrinİ 
verirken Hz. Ibübckir, Hz. Ömer, Hz. Ali ve Hz. Zeyd b. İSabitün
i s m i n i  s a y a r .  "*^2

Sahabe nezdinde riyâyetlere şahit istenıtıesi yanında çok hadîs 
rıvâyet edenler uyarıhr ve unutma i h t i m a l i  bulünanlara karşı da 
uyanık davrandırdı. Hz. Ali **Allâh'a yemin ederim ki 
HasuluIIah(a.s.)'a karşı yalan söylemektensç gökten düşmek benim 
içm daha sevimUdir. "̂^̂ sözüyle işin G id d iy e t in i  ortaya koyuyordu.

Sahabenin hadîs alırken üzerinde durduğu en önemli 
meselelerden biri de râvînin dindar, takva, hıfz ve zapt sahibi 
olmasıydı. Onlara ğ^reliadîs, din sayılırdı. Bu bakımdan da rastgcle 
hadîs almazlardı.'*^^

Buhâri İlim, 9 ,10; M öslm  Hac, 446; Tirmizt tlim, 7; Hac, 1; Ebû Davud, 
İlim, 10; Tatavvu, 10; Nesaî, Hac. I I I ;  i ta  ht&cc, MükAddime, 18; Dârimî, 
Menâsik, 72; A t o « ^  rV/31, 32.
Tirtttiieî, tüm, 9; Müslim, Mukaddinie, l; İba Mâce, Mukaddime, 5; Mûsned,

İ J Î  Buhâtİ İlim, 38; A^nr/Mn, Zehd, 72; Ebû Davud, İlim, 4; tim ıizt Filen, 70.
^  İBubân,Cenâiz,̂ A\MûsD̂ \VI245.

tbn Salah, (/luta, s.116; Suyûtî, Tedrfb, 1/329.
^  Mukaddime, 1.

Hakim, Afari
Hakim, Maji/ı  ̂A y -, Zehebİ, texkir^\l\ü\ İbn Haoer, Nûket, \l244,
Hakim,/Wany^s.52.

V.\ Zehebî, Tezİri>^ 1/2-7 
Z , Afuar/ıVu; Talak, 46.475 Halib Bağdadî, KifSye, s. 102.

Itr. Meabec, s.5.
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Şunu özellikle belirtmek gerekir lû sahabe devrinde yapılan 
tenkitler, hadîsin zaptı konusunda ihtiyatlı davranm^tan 
kaynaklanıyordu. Yoksa sahabenin birbirine karşı töhmet ve su>i 
zannı söz konusu değildi. Onların döneminde yapılan tenkitlerin 
bir başka sebebi de unutkanlık, yanılma ve hadîsi iyi ezberlememe 
gibi zeka ve kaabiliyet farklılığından doğan tabii hatâlardı.

----- Görüldüğü gibt“”cerh“ ve fâ’diî^ iflemlne teiner te^^ ederf
hadîs alanındaki dikkat sahabe döneminde de başlamış oldu. Ancak
Hz. Osman'ın şehid edilmesiyle(35/655) başlayan iç kânşıklıklar cerh
ve tadili ihtiyarî olmaktan çıkararak zorunlu kıldı. İsnaddan
sorulmaya başlandı. İmam Malik(179/795)'e göre hadîsi ilk olarak
senedle kabul eden, yani hadîs kabulünde isnad sistemini ilk defa
kullanan İbn Şihab ez-Zührî(124/742)'dir ^̂ 9

Peygamberimian vefatıyla tabiûn dönemi başlamış olur. Bu
dönemde hadîs ricali hakkında ilk konuşanlar, Şu‘be b.
Haccâc(l60/776), Yahya b. Said el-Kattan(198/813)'dır. Bunlan dâ
Ahmed b. Hanbel(241/855) ve Yahya b. Main(233/848)takip ^ e r .  
480

İbn Hacer(852/İ448), hadîs tenkitçilerini müteşeddid ve 
mütevassıt sınıflarına ayırırken; Şu‘be( 160/776) ve Süfyan es- 
Sevrî(161/776)'yi birinci tabakada sayar ve Şu‘be'nin Süiyan'dan 
şedid olduğunu, Yahya b. Kattan( 198/813) ve Abdurrahman b. 
Mehdî(198/815)'yi ikinci tabakaya dahil eder ve Yahya'nın 
Abdurrahman’dan daha şiddetli olduğunu söyler. Üçüncü tabakaya da 
Ebû Hatim ^r.Razi(277/890) ve Buhârî(256/870)’yi kaydederek ^̂ Ebû 
Hatim, BuhM'den şiddetlidir/'

Hadîsleri giivenilir kimselerden almaya prensip edinen 
muhaddişler, sika râvîleri birbirinden sorarak öğreHİrlerdi. Hadîste 
imam kabul edilen Şu‘be bu konuda meşhurlardandır. Birisi, 
Şu‘beye mektup yazarak Vasit kadısı Ebû Şe>be İbrahim b. 
Osman'dan sorar. Şu'be ona yazdığı cevabî mektupla ''Ondan hiç bir

îtr, Meabec, s. 54. 
y i  Aşıkkutlu, -Cerh ve Ta'dir, D İA ., VII/395. 

îbn Ebî Hatim, Cerh, 1/20.
Hatib Bagdâdî, CâmV, 11/299; Suyûtî, Tedrîb, 11/359. 
İbn Hecer, Nûket, 11/482,
Bkz.: Halib Bağdadî, Câmi’, 11/297*8.
İbn Ebî Halim, Ce/h, 1/126.
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şey yazma/rivâyet etme. ** diye yazar ve mektubunun sonunda: 
**Mektübumu yut. ''der,'**^

Şu‘be, bazen de **Şu, seyyidn-iukahadir, ** **Şunun hadîsi, 
şunmkindea daba güzeldir.** diyerek tercihlerini bildirir ve 
muhaddislere yerdımcı olurdu.

tbn Ebî Hatim(326/957), "el-Cerh ve’t-Ta*dir adlı eserinde 
Şu*be*nin cerh ve ta‘dil ettiği doksan muhaddisın ismini vererek 
Şu*benin değerlendirmelerini sunar.

Ali b. Medenî(234/848), Yahya b. Said'e İbrahim es-Seksekî 
hakkında sorar. Yahya, Şu‘be'nin onun hakkında iyi konuşmadığını 
ve zayıf kabul ettiğini ona nakleder.

Yahya b. Said el-Kattan( 198/813), Basra’nın otoriter 
tenkitçilerindendi. Ahtnad b. Hanbel(2417855), **YaIiya gibisini 
görmedim.** derdi. Yahya Basra'da Şu'bc’den sonra hadîsleri ve 
râvileri en iyi tanıyan bir otorite olarak kabul edilirdi. Hatta 
Ahmed b. Manbel, Basra 'da hadîsler hakkında araştırmanın Yahya 
ile son bulduğunu söyler.

İbn Ebî Hatim, Yahya^nın hadislerinin illetleri ve 
muhaddislerin naklettikleri mürsel hadîsler hakkındaki değçricndir< 
meleriyle ilgili olarak uzun nakillerde bulunur.

11/632 yılından 150/767 yılına kadar süren Tabiîn dönemi 
râvîleri rivayet etlikleri hadîsleri iyi anlayan, ezberleyen, güvenilir ye 
doğru sözlü kimseler olduğu için aralarında tenkite uğrayanların 
sayısı azdır. Ancak Haricî, Şia ve Kaderiyye fırkalarının elebaşı 
olan bidatçılar ve küçük yaşlı tabiiler arasında adâlet ve zapt yönüyle 
cerh edilmiş râvîlerin sayısı gitgide artmıştır.'^^'*

Tabiînden en meşhur tenkitçiler arasında Said b. Müseyyeb 
(94/713), Tavus b. Keysan( 106/724), Said b. Cübevr(95/714), Ata b. 
Ebî Rabah( 114/732), Ubeydullah b. Abdillah b. Utbe(98/716), Salim

tbn Ebî Hatim, Cerlı, m33.
İbn Ebî Hatim, Cerh, h.y.
İbn Ebî Hatim, Cerb, 1/132.
Bkz. tbn Ebî Hatim, Cerii, 1/| 32-57 
İbn Ebî Hatim, Cerb, 1/132. 
tbn Ebî Hatim, Cetĥ  1/232.
İbn Ebt Hatim, Cerb, 1/233..
İbn Ebî Hatim, Cerh, 1/246..
İbn Ebî Hatim, Cerb, 1/235-246,
Aşıkkutlu, Emin, -Cerh ve Tû^dif, D İA ., VII/395 
Aştkkutlu, P.İ.A., a.y.



Kur'ân^Siinnet Bütünlüğü /1 9 S

b. Abdillah Haşan el-Basrî(l 10/716), îbn Sîrin( 110/724), Süleyman
b. Yesar( 107/725), Urve b. Zübeyr(94/713) ve Ata b. Ebî Rabah 
(114/7232)’! 495 sayabiliriz.

Bu zatlar, hadîs ilmine gerçekten büyük hizmetler 
yapmışlardır Haklarında alimlerin methiyeleri vardır, örnek olması 
bakımından bunlardan ikisine işaret edelim. İbn Abbas(68/687); 

İ̂çinizde Ata b. Ebî Rabûh varken niçiıi bana soruyorsunuz?" 
derdi. Zührî de Urve b. Zübeyr için "O, tükenmeyen bir hazîneydi/' 
derdi.

H. II. asrın ortalarına doğru başlayan tebe-i tabiîn devri ile 
hadîs tenkitçiliği yeni bir boyut kazandı. Râvîler çoğaldıkça tenkide 
uğrayanlar da arttı.

Bu devrin en meşhur ccrh ve tadil alimlerinden bazıları 
şunlardır: Süfyan es-Sevrî(l61/776), Süfyan b. Uyeyne( 198/814), 
Şu‘be b. Haccâc( 160/776), Hammad b. Zeyd( 179/795), Yahya b. Said 
eî-Kattân( 198/815), Abrurrahman’b. Mehdî( 198/815), Ebû Müshir 
Abdul‘alâ b. Müshir(218/833), Ahmedb. Hanbel(241/855), Yahya b. 
Ma‘în(233/848), Ali b. Abdullah cl-Mcdenî(234/849), Ebû Zur‘a 
(264/878).

Bu alimler, râvîler arasında değerlendirme yapar, sağlamlarını 
ve sahtelerini hadîsçilere tanıtırlardı: Örnek olması bakımından 
bunlar içinden Süfyan b. Üyeyne ve Süfyan es-Sevrî'nin sözlerinden 
bir kaçını aktaralım.

Süfyan '"İbrahim b. Mcysere, insanların en doğrusu ve en 
güvenilin idi." "Haşan b. Ammare’y i 2Sührî(124/742) ve Amr b. 
Dinar(126/744ydan rivâyette bulunduğunu gördüm. Parmağımı 
kulağıma tıkadım." der.

Süfyân, Ebû Hureyre ve İbn Abbas’tan rivâyette bulunan 
birisine: "Sen anlan nerede gördün?" ĞiyQ sıkıştırmıştır. Süfyan

Aşıkkutlu, A /A a .y .
Sandıkçı, ilk Ûç Asırda Hadis, s. 70.
Sandıkçı, tik Ûç Asırda Hadis, s. 39.
SıddıH//i»i/i«s.71.
Bkz.:lbn Ebu İfaUm, Cerb, 1/32, 55, 126, 176, 232, 251, 286, 292, 314, 319, 328,

İbn Ebî Halim, Cer4 1/41. 
tbn Ebî Hatim, Cerk 1/44. 
tbn Ebî Hatim, Cerh, 1/ 46.
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es-Sevrî dc: ”Kelbî'den rivayet edene şaşıyorum." , "Katade 
gJhısi dünyada var mıdjr? '* , "Abdulyehhab b. Mücahid, 
kezzabtır " "Ömer b, Abduhziz, hidâyet imamlanndandır." 
sözleriyle hadîsle uğraşanların kritiğini yapardı. Abdullah b. 
Mubârck( 181/797). "Otoriter olsa bile Süfyan es-SevrVye muhalefet 
edene yazıklar olsun. derdi. Tabiîn ve tebe-i tabiîn alimlerinin 
hadîsi din kabul etmeleri ve hadîslerin kimlerden alınacağı 
hususunda uyarılarda bulunmalari'^^’̂ bu arada isnadı da dinden 
saymalan hadîsler üzerinde ne kadar titizlik gösterildiğine delil 
olarak yeterli olmakt^ıdır. Özellikle Süfyan cs-Scyrî( 161/776), 
Şu‘be( 160/776), İmam Malik(İ79/795) ve Süfyan b. 
Uyeyne( 198/814) güvenilir olmayan râvîlerin karakterini herkese ilan 
etmeyi görev bilmişlerdir.^

TebC"i tabiîn döneminde uydurma hadîsler halk arasında 
duyulmaya başlayınca endişe edilir. Bu endişeyi taşıyanlardan birisi, 
Abdullah b. Mubârck(18î/797)'e: "Bu uydannu hadîsler ne olacak?'* 
şeklinde bir soru sorar. 0.büyük bir şo|ukkanlllıkla: *'Hadîs 
otoriterleri onlar için yaşıyor. " ’ diyerek hadîsleri n bu lür uydurma 
sözlerden rahatlıkla korunabileceğini ima eder.

Hadîs alimleri, hadîslerin salıihıni sahih olmayandan 
ayırabilmede alimlerin birbirleri hakkındaki şehadctleririi ölçü olarak 
almışlardır. Her asırda mütehassis alinılcrin tenkidi, hadîs seçiminde 
muhaddislere rahatlık sağlamıştır. Mesela ilim ehli "nuhaddislerden 
birisi ıçın çok sağlamdır. Dundan hadîs alınır. Hakkında
araştırmaya yapı İmaya gerek yoktur*' şeklinde şahitlikte ittifak 
etmişlerse onların bu şehadcti, ondan alınan alınan hadîslerin sahih 
olduğuna delil teşkil ctmişlir. - '-  Hatla ilim ehlinin birilçri hakkında 
'*Şu, sağlamdır.", "Şu, yalancıdır." şahitlik etmelerini, Allah

tbn Rbî Hatim, Cerk M 73;
İbn KhîMatim, Cerh. 1/75.
İbn Ebî Flaltm. Cerh 1/76.
İbn Ebf İialim, Cerh 1/83.
İbn Ebî Hatim. 1/68.
Bkz. Kamehıımıüzî, Mubaddis  ̂H. 414-16; Halih B agdâdi Cam/- 1/194-6. 
nkz. Müslim .Mukaddime, 5; 1 laÜb Bağdadi, Cârnii \ I/298-9.

‘ j lîkz. Müs/iıtt Mukaddime^ 5-, Ranıchümuızî. Muhuddis. s. 414.
1]] İbn Rbî Hatim. CV?/A 1/3.
^ ' -  İbn V.hî Halim, Cerh. 1/2-3.
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Teala kendi dini için bir alamet ve bu dinin yolunun doğruluğuna da 
sınır çizgisi yapmıştır,^

Alimler, bu tasarruflarma: **AIIüh, kendisinden başka ilah 
olmadığına şahitlik etti. Melekler ve ilim sahipleri de Ondan başka 
İlah olmadığma adaletle şahitlik ettiler," âyclini delil getirirler.

Âyete bakıldığı zaman Allah Tcala'nın, kendisinden başka ilah 
bulunmadığına, kendisini, melekleri ve adaletli İlim sahiplerini şahit 
tuttuğu görülür.

Gerçek ilim sahipleri; nebiler ve kamil iilim erbabı Allah'tan 
başka ilahın olmadığına adaletle şahitlik ederler. Ehl-i ilimden 
görünüp de adalet ve hakkaniyeüen ayrılanların Allah’ı inkar 
etmelerinin ve hakikati gi/lemelerinin bir anlamı yoktur, Müfeşsir 
Elmalılı'nm dediği gibi: ''İlimi vakıaya mutabık değilse ilim olmaz. 
Dildiğinin doğruluğuna, alıkikatine îman ve şehadeti olmayan da 
alim değildir.

Alinhılerin birbirlerinin doğruluğuna şahitlik etmeleri, önemli 
bir keyfiyettir, Gerçek alim, Allah'ın varlığına şahitlik ederken nasıl 
deliller kullanırsa lehinde veya aleyhinde şahitlik ettiği zatın 
doğruluğuna veya yalancılığına da delilleri ve ölçüleri vardır. Bu 
Ölçülerin ipuçları Allah tarafından verilmiştir. Onlar rastgele 
konuşmazlar İsmi, Alımed b. Hanbel'in meclisinde anılınca toplanıp: 
'\Salihler anıhnca yaslanarak oturmak doğru değildir. ” deyip saygı 
gözterdiği muhaddis İbrahim b. Tahman cl-Başanî(l63/780)'nin 
anlattığı şu olay bu şehadete güzel bir örnek teşkil eder: İbrahim der 
ki: "Medine'ye geldim ve orada bir şeyler yazxiım. Sonra Kûfe'ye 
döndüm. Orada Ebû Hahife(l5ü/768)'nin evine uğradım ve ona selam 
verdim. Bana: "Kimlerden yazdın?" diye sordu. Ben de isimlerini 
saydım. "Malik b. Enes(179/795)'ten bir şeyler yazdın mı?" dedi. 
"Evet'' deyince "Ondan yazdığın şeyi getir." dedi ve kağıt kalem 
isledi. Ben ona imla ettirdim, o da yazdı. " Ebû Hanife'nin o 
kadar kişi arasından İmam Malik'i seçmesi, onu imam kabul

“ * ̂  tbn Ebî tlalim. Cerh, 1/3. 
Al-ihnraa, 3/18.
Elmılılı, Hak Dini, \\im 9  

 ̂ Zehebî, 1/213.
İbn Ebî Halim, Cerh, 1/3-4.
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edişindcndir. Sadece îmam-ı Azam değil de onun
güvenilirliğinde bütün alimler ittifak etmiştir.

İmam Malik'e gösterilen bu güvende muhaddisler, haklı idiler. 
Zira o, devrinin bütüh sika ve zayıf râvîlerini biliyordu. Buhârî ve 
Müslim'in râvîlerinden olan Bişr b. Ömer’in anlattığı şu olay bu 
karinatimizi doğrular. Olayı özetle buraya alalım: Bişr, İmam Malik'e 
isimlerini zikrederek beş râyî sorar. İmam, "Onlar sika değillerdir. " 
der. Sonra bir kişiyi daha sorar. O da: ''Bu adamın ismine benim 
kitaplarımda rastladın m/?" diye sorunca "Hayır:*' d\yc cevap verir. 
İmam, "Sika olsaydı, onun isimini mutlaka benim kitaplarımda 
buhurlun." şeklinde cevap vererek güvenilir râvîlerin tesbit 
edildiğine dikkat çeker.

İmam Malik kendisinden hadîş alanlara: "Bu ilim, senin etin 
ve kanındır. Kıyamet gününde ondan sorulursun. Onu kimden 
aldığına dikkat et. derdi. Sadcce İmam Malik değil bütün 
muhaddisler. hadîsleri özellikle helal ve haramlarla ilgili rivayetleri 
tanınmış meşhur kimselerden alırlardı. İmam Şafiî(204/814), İbn 
Sîrin( 110/729), İbrahim en-Nchaî(%/715) ve tabiîn’den bir t^ ım  
kimselerin tanınmayan kimilerden rivâyet kabul etmediklerini 
s ö y l e r .^23  Hatib Bağdadi de hadîs ehli olmayandan hadîs 
alınmadığını nakleder.

İbn Ebi’z-Zinâd(l 74/790), babası Ebi’z-Zinâd Abdullah 
(l37/748)’in şöyle dediğini nakleder: "Medine'de 100 veya lOO'e 
yakın insana kavuştum. Güvenilir olmalarına rağmen onlardan hadîs 
alınmazdı ve onlar için ''Bunlar, hadîs ehli değildir "denilirdi.

Abdurrahman b. Mchdî( 198/815), zayıf hadîslerle uğraşarak 
zaman kaybediİmcmesinin gerektiğini , haram, helal ve alıkamla 
ilgili rivayette bulundukları kimseler hakkında çok şedid 
davrandıklarinı söyler.

I J f  tbn Ebî Halim, Cerh, 1/4.
Bilgf için bkz.: İbn Ebî Hatim, Cerh, I/l 1 - 17.
MûsUm, Mukaddime, 5; Ramehümıüzî, Mühaddis, s. 410. 
Ramehurmü/î, Muhaddis.%. 416. Hatib Hagdâdî. Kifayc. s. 121.

‘ Ranıehürmü/.!, Muhaddis, s. 406-18; Hatib Bağdadî. KifUye, s. 133-4. 
Ramchürmüzi, Muhaddıs, s 405.
Halib Bağdadî, Kifâye. s. 161.

■ Ramehümıft/î, Muhaddis, s. 407; H a t^  Bağdadî, Kiluye, s. 159-62. 
Hatib Bağdadî, s. 133.
Halib Bağdâdî, Câmi\ 11/123.
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Seleften bir ç(^ kimse haram ve helallerle ilgili hfidislerin töhmet ve 
zandan uzak, marifet ve hıfz ehli, zapt ve yakîn sahibi, rivîlerin 
dışındakilerden naklin ciEiiz olmadığını, öğüt ve amele teşvik eden hacKslerin 
i% diğer hadîs şeyhlerinden alınabileceğine dair rivâyetİerin varid olduğunu 
nakleder. Almied b. Hanbel dtî, g e^ iş  haberlerle uğraşmak, almamız 
farz olan ilimlerden bizi aiıkoyar. diyerek sağlamlığı bilinmeyen 
haberlerle meşgul olunmamaşmm gerekliliğine dikkat çeker.

Müslim b. Haccâc(2617875), tâbiuîn'dan biaa h^dîs râvîlmni 
birbiriyle mukayese eder, '*Şu, şundan üstündür. Şunlar ilim ehlince 
diğerlerinden daha üstim kabul edilmişlerdir." şeklinde değerlendinqelerde 
bulunur. Bünün sebebini açıklarken de şöyle der: "Böylelikle kıymeti 
yüksek olan bir zatın derecesi aşağı düşürülmemiş, ititpde derecesi düşük 
olanın da mevkiinin üstüne çıkarılmamış olur. İlimde her hak sahibine hakkı 
verilmiş ölür ve herkes layık olduğu yere oturtulur."^. Aişe'nin naklettiği 
”Râsulallab(a.s.), bizC inanlara dereceldrihe göre yer vermemizi 
emretti. hadîsinde ifade edilmek isteıien budur. Cenab-ı Hak, Kur'ân'da 
'*Her Hım sahibinin üstünde daha alim biri vardır.̂  buyuruyor. Bizim 

râvîler hakkmda değerlendirmeler yaparak; bazılanndan naklederken diğer 
bazılmnı terketmemiz bu âyet ve hadîse uygun düşmektedir.

Müslim, bu arada hadîs alimlerince itham edilenlerin haberleriyle 
uğraşamayacaklarını ifade eder ve dokuz kişinin ismini sayarak: "Bunlar, 
hadîs uydurmak ve haber düzenlemekle itham olunmuşlardır. ’* der ve d ^ a  
sonra da "Bunlar, mihıker hadîs rivayetinde diğerlerinin yolunda giderler. 
Artık bizim onlann hadisleriyle uğraşacak zamanımız yoktur. Malik b. 
Enes, Şü*be, Süfyan b. Uyeyne, Yahya b. Said el-Kattan, Abdurrahrtıan b. 
Mehdî ve dîiğer meşhur hadîs imamlarının kendilerinden fivâyette 
bulunmayı reddettikleri kimselerden yarâmâz kişilerin ve kendilerine 
muhaddislik payesi veren kimselerih hadîs rivayet etmeleri gibi çirkin 
icraatı görmeseydik hadîsleri seçme işine kolay kolay ğırişmezdik. " 
der.

Müslim bu değerlendirmelerinden sonra şu önemli açıklamayı yapar: 
'İlim erbabının itham olunmuş hadîs râvîleri ile ilgili sözleri çoktıtr. 
Araştırmalarınız üzere bunların hepsini versek kiütĵ  Çol̂  W2ar Verdiğim 
Örnekler, muhaddislerin bu konudaki tutumlarını ortaya koymaya kafidir.

528
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Halib Bagdâdî. Kİf&ye, s. 133; Halib Dağdâdî. Câmi’. II/I22-8; İbn Esîr, Câmi', 
1/109.
Halib Bağ#dî, Câmi', 11/228;
M û s İ İ o l  Mukaddime, 6.

^ Yunus, 10/76.
MûsHaı Mukaddime, 6.
Müslim, Mukaddime, 7-8.533
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OÜY&MİİT râvîlerdcB gelen sahih haberler, güvenilir olmayan râvîlerin 
rivâyetleriûe ihtiyaç bırakmayacak kadar çoktur. "

Bütün bu nakillerden anlaşıldığına göre muhaddislerin râvîlerin, 
güvenilir ve ilim ehlinin tezkiye ve kabulunü kazanmışlarından hadîs olup 
diğer şaibeli in s^ann  hadîslerini terk etmişlerdir. 2̂ aman zaman da sağlam 

t tarikimden gelen hadîslerin yeterli olduğu kanaatini açıklamaktan 
çekinmemişlerdir. Bizim bugün herhangi bir hadîsin sağlamlığı ve zayıflığı 
ile ilgili bir karara kendi başımıza varmamız mümkün değildir. Çünkü hiç 
bir râvîyi yeterince inceleme imkanlarına haiz değiliz O halde hadîslerin 
kabulü veya reddi konusunda ya tarih ve tabakat kitaplanndaki bilgilere 
İtibar ederek bir karara varacağız. Ya da hadîs imamlannm bu alandaki 
bütün çalışmalarına itibar edeceğiz. Tarih ve tabakat kitaplannın 
güvenilirliği konusunda bir şey, söylemek zordur. Bu durumda cerh ve ta'dil 
stlzgecinden geçmiş hadîs imamlanna inanmam daha kestirme ve sağlam 
yol olacağı kanaatindeyiz. Bu konuda şüpheye düşmeye mahal yoktur. Zira 
Allah Teala kendisinden başka ilahm bulunmadığına, kendisini, melekleri ve 
adil ilim sahiplerini şahit tutmaktadır Bizim de böyle yapmamız, 
doğaldır. Hadîs talipleri, usul-i hadîs kitaplannda tanıtılmıştır.

Bu durumda hadîs imamlarının cerh ve tadil ile ilgili deyimlerden 
bazılanm vererek konuyu bitirelim.

Tâdil tabirleri, "sıkatün/güvenilir" "mutkınun/sağlam" 
"sebt/sahih'* "huccetun/ihtitoc edilir” adlun halîzun/hadîsle ihtiçac 
edilir.” "sadûkun/salih, yazılır” ”lâ be'se bıhi/Zaran yok.” Mahalluhu 
esrSıdk/hadîs itibar için alınır.

Cerh tabirleri, ”metrûkttnAcrkedilmiştir”, ”Vâhi'l-Hadîs/ 
Büsbütün zayıAır", "kejCEâbun/yalancıdır.”» "müttehemün bi'l- 
k iz b ^ l^ c ı l ı j^  itham edilmiştir/» ”Leyse \n şıkatin/güvenilir değil.”

Bittaya kâdor tKomı, yaa Üe tesbiti, tedvîni, hadîs râvîlerinin 
nitelikİCTi ve râvî tenkidini veımk dinin tkiiMii kaynağı sünnetin bize kadar 
nasıl ula^ğını tesbite çalıştık. Bundan sonraki konuda sünneti bize ulaştıran 
sahabenin sünnetle ilişkisini, sahabenin adaletini, sahabe sünneti ile 
Rasulullah(a.s.)'ın sünnetinin dindeki yerini belirtmeye çalışacağız.

Müslim, Mukaddime, 5. 
l l l  A J-tln î«n,3/I8 .

Bkz.: tbn Ebî Hatim, Cet*, IB.
^  bkz.: Ibn Salah, U/Ûin, s.122-127; Suyûtî, Tednb, 1/342-348.
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S, I. Sahabe
Sahabe v ^ a  ashab "sahib’* kelimesinin çoğuludur. 

"Arkadaşlar" anlamına gelirler. Aslında "fail" kalıbı "sahabe" 
dışında "fe'âle" şeklinde çoğul yapılmaz.^' Ashab veya sahabe 
denilince Peygambertmizm(a.s.) arkadaşlan ̂ 2̂ gelir.

Saha^ İçin çeşiti tanımlar yapılmıştır. Ahmed b. Hanbel’e 
göre ”Hz, Muhammed(a.s.ye bur sene bir ay birgün bir saat arkadaş 
olan, yahut da sadece onu gören kimse sahabîdir. Bu tanım sahabe 
kelimesinin lügat anlamına uygun dü^r. Zira bu kelime az veya çok 
arkadaşlık etmede kulİanıhr.^ Ancak hadisçiler ve usul alimleri biraz 
daha farklı tanım yapmışlardır. Hadisçilere göre "Peygamberimize, 
peygamberlik geldikten sonra ve o hayatta iken kendisine inanan ve 
uyanık olarak kavuşan ve müslüman olarak ölen kimse’*, sahabedir.'* 
Fıkıhçılar ve usulculaf buna bazı ilâveler yaparak sahabeyi şöyle 
tanımlarlar: "*Nebi(a,s.)y/e peygamberliğinden sonra ve hayatta iken 
mümin Ve uyanık olan karşılaşan, sohbeti uzun süren itaat şartıyle 
karılaşması çok olan, ondan(hadis) alan veya bir şey rivayet etmese 
bile imân üzere ölen kimse, sahabîdir.

tbn Hacer(852/1448)'in tercih ettiği tanım ise şöyledir: 
"Rasulullah'la müslüman olarakkaıyılaşan ve İslâm üzere ölen kimse 
sahabîdir. ” O, bu tanıma şunları da ilâve eder: ’*Dir kimsenin 
Resulullah'la karşılaşması ister uzun ister kısa sürsün, ondan ister 
rivayet etsin, ister etmesin, ister onunla savaşa katılsın ister 
katılmasın, onu gözüyle gören veya körlük gibi bir anzadaij ötürü 
onu görmeyen kimse de sahabe say ıtır.

Bir kimse Rasulullahı görüp ona imân ettikten sonra küfre 
dönse ve tekrar müslüman olup Rasulullahı görme imkanı bulamasa; 
irtidat geçmiş amelleri iptal ettiğinden sa^ b î olamaz. Bu görüş

^ Ibh Manzûr, Lisia, 1/519 
\  HaUbBagdâdûAriyS^s.51;Anıİdî,/A^
^  Hatıb Bağdâdî, Kif&ye, a.y.; Ami<K, thkiaa, «.y. Suyûtî, Tedrîb, II/211.

el-Kube)^î, lyâde b. Eyyub, SabMbetu RasuliUâbi Fi%Kitabeti ve's-Suaae, 1. 
baskı, Beynıt, 1986/1407, s. 39.

^ Amidî, Ibkâm, a. y.; Kubeysî, Sahabe, %. 62.
 ̂ lbtıHacer,/MA<f,I/7
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İmâm Azam’la İmâm Şafiî’ye aittir. Hadisçilere gelince onlar 
sahabîden saymış ve ondan h a İs  almışlardır.^

Ehl-i sünnet * indinde ashabın derecesi çok çok yüksektir. 
Ashab, dini ahkâm hususunda Kur’an ve sünnetten sonra gelen en 
muteber otorite kabul edilir. Bunun sebebi, peygamberin yaptıkları, 
söyledikleri ve yapılan bazı işler karşısında susması hakkındaki 
malumat bunların bizzat görerek ve duyarak naklettikleri şeylere 
istinad eder. :2aten bunların bütün olarak naklettikleri hükümler 
hadisin temelini teşkil eder.^

Peygamber(a.s.) ile münasebetleri ve İslâm dini esaslarının 
yerleşme devrindeki konumları dolayısıyla ashaba, eh-i sünnet 
tarafından daimâ hürmet ve saygı gösterilmiştir. Sahabe ıçın 
gösterilen bu saygı ve hürmet sadece onların Rasulullahı görmüş, 
onunla konuşup beraber olmuş olmaları yüzünden değildir. Bilakis 
öriları "bu meziyete kavuşturan, herii o(a.s.)nu görmeleri ve 
konuşmaları, hem de Resulullaha bağlıhklan, kendilerini onun(a.s.) 
sünneti üzere yaşamağa adamış olmaları, ona(a.s.) tam destek 
vermeleri, onu İslâm düşmanlarına karşı himâye etmeleri*® ve nebi 
ile ümmet arasında vasıta olmaları sebebiyledir, * ' Onlar din uğrunda 
dünyalarını terkederek hicret etmişler, savaşlara katılmışlar, 
mallarını bu uğurda feda etmişler, babalarını ve evlatlarını 
öldürmüşler, dini konularda birbirlerine nasihatta bulunmuşlar ve 
inandıktan yolda ölmeyi yaşamaktan daimâ üstün tutmuşlardı."

Ashab, Rasulullahm bütün tasarruflarına tanık olmuştu. 
İnsanlar, Rasulullaha gelerek çeşitli konularda arzedilen davaları

' Suyûtî, TednJ), 11/209; Naim, Tecrfd, 1/14.
Şah VeliymHah ed-Djvlevfnin ehl-i sünnet kııvramı ile ilgili sözlerini ayetlerle aşağıya 
alalım:. "Sünnet" kavramı belli bir mezhebe has bir isim değildir. Ancak ehl-i kıble, 
meseleler hakkında ihtilafa düştü ve bu yüzden fırkalara ayrıldılar. Sahabe ve tabiîn 
Kur’an ve sünnet yolunda yürüdüler sonra herkesin, kendi görüşünü beğendiği 
devirler gelip yollar ayrılmaya banlayınca ümmetten bir bölümü kitap ve sünnetin 
zahirini tercih ederek selef inancına dört elle sarılmışlar, onların akli esaslara uyup 
uymadığına baknıamışlardır. Şayet bu orada akJî esaslara başvurmuşlarsa, bunu 
inançlan amacıyla değil de bilakis karşı tarafı sustumıak, onların görüşlerini 
reddetmek yahutta kalben hu/ura kavuşmak için akla başvurmuşlardır. İşte Ehl-i 
sünnet dediğimiz grup budur (Dihlevî, HuccclöIlaJı, 1/40-4).

Ş&m,MuvâBkât,\VI59.
tbn Abdilber, el-lsti'âb fî Esaıâi7-AsMb(/sâbaım  kenarında), 1. baskı, Mısır, İs. 
1/42.
’latıb Bağdadî, KifSye^s. 49.
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hükme bağlarlardı. însanlan iyi iş yaparken görür, bu yüzden onları 
över ve takdir eder; kötü şeyler yaplıklarmı gördüğünde de tepki 
gösterir ve^aptıklanmn iyi olmadığını onlara belirtirdi. Bazen de 
birisini bir şey yaparken gördüğünde susardı. Rasulullahın 
tasviplerine, onaylarına ve bazı olaylar karşısında susmalarına 
gelince; bu, o yapılan işlerin yapılmasında bir sakıncanın olmadığı 
anlamını taşıyordu.

Rasulullah’ın bütün bu verdiği fetvalar, sonucu başladığı 
davalar, yapılan kötü şeylere karşı gösterdiği tepkiler... hep 
sahabenin hazır bulunduğu meclislerde cereyan etmişti.'^ Bunun da 
Ötesinde onlar İslâm’ın ruhuna vakıftılar, İslâmî anlamada iki büyük 
avantajları vardı. Birincisi arap dilini çok iyi biliyorlar ve fesahat 
açısından üst seviyede idiler. Dilleri henüz bozulmamıştı. Kur'an ve 
hadisi anlamada diğer döncindckilerden daha mükemmeldiler, 
İkincisi İslâmm ruhuna vakıftılar. Vahye şahit oldukları gibi 
hadislerin sebeb-i vurûdunu âyetlerin de iniş scbcblcrini biliyor; 
bütün bunlardan dolayı başkalarının kavrayamadığı şeyleri 
kavrayabiliyorlardı.*^ Nasıl ki Araplar birbirleriyle konuşurkcii hiç 
zorlamadan sarâhet, işaret ve imâ yoluyla sö/.dcn ne kasdedildiğini 
anlar ve bu konuda tereddüt göstermezlerse ashab da Kur'an ve 
hadisleri öyle anlıyordu. Onlar bu hal üz.ere iken Rasulullah irtihal 
etti. Ashab, çeşitli ülkelere dağıldılar ve gittikleri her yerde dini 
açıdan uyulan önderler oldular. Yeni problemler ortaya çıktı. İnsanlar 
müşkillerini halletmek üzere buldukları her yerde bunlara müracaat 
ettiler. Sahabenin her biri ezberledikleri bilgiler doğrultusunda 
cevaplar veriyor. Eğer ezberlediklerinden cevap olacak şey 
bulamazlarsa kendi reylerine dayanarak içtihatta bulunuyorlardı. Zira 
Rasulullahın, hükme medar kıldığı, illeti iyi kavramışlardı ve bu 
bakımdan illetin bulunduğu yere hükmü yerleştirmeyi kolaylıkla 
başardılar. İctihâdları Resulullahın hadislerine uygun düşüyordu.

P  Dihlev», flucceİüUah, I/4Û5.
Şatıbi, Muvâfakâi IV, 49.
I)ihlevî, UuccetûJIah, 1/520.
Set>eb-i vuriidi'l-haber: Rasulullah(a.s.)’ın herhangi bir sözü söylemesine, bir işi 
yapmasına veya takrir etmesine yol açan sebeb, vesile ve haller, hadisin söyleniş, 
yaptlış vey<ı takrir ediliş kjsşası(UI^ Aydmit, Hadis, s. 5.3, 1 .^6).
Şalıbî, A/</vâ/2îirâi 111/251.
D ihlevî,//i/cce/û/M  1/497.
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Peygamberimiz bir şey yapmak istediği zaman mutlaka 
yanında insanlar bulunurdu. Her sahabî kendi bulduğu imkân 
nisbetînde onun ibadetine, felvalarma ve kazâî hükümlerine tanık 
olmuş, onlan bellemiş, kavramış ve onlardan bilgi edinmiştir. 
Onların bir özelliği de az soru sormalarıydı. İbn Abbas'ın dediği gibi 
kendilerine faydısa dokunacak şeyleri sorarlardı. Başta Hz. Ömer 
olmak üzere olmayan şeyler hakkında soruyu yasaklamışlardı.^^

5.2. Sahabenin Adâleti

Adaletin, sahibim takvaya, pisliklerden ve halk nazarında 
kişiliği zedeleyici söz ve işlerden kaçınmaya götüren bir meleke 
olduğunu söylemiştik.

İbn Abdilber(463/1070) 21 İbn Salâh(643/1277) 22 Nevevî
(676/1277) 23 ve İbn Hacer(853/1449) 2̂  "sahabenin hepsinin adi! 
olduğunda alimlerin icmai bulunduğunu*’ naklederler. Amıdî 
(631/1233) 25 ve Şatıbî(790/1388) 26 î$c, "sahabenin hepsinin adil 
oluşu alimlerin çoğunluğuna göredir. " derler Hatib el- 
Efağdadî(463/1070) de aynı görüşü paylaşıp: '̂ Sahabenin adâleti, 
Allah Teala'mn onlaıı ta'dil etmesiyle pak ve temiz olduklannı bize 
haber vermesi ve ümmetler içinde, onlan seçmiş olmasıyla sabit 
olmuştur. dedikten sonra bu görüşünü destekleyen â y e t le r i  28 ve 
"Ümmetimin en hayırhlan benim çağdaşlarnndır..."^^ "Ashabıma 
sövmeym, cammt kudret elinde bulunduran Allah’a yemin ederim kt 
herhangt biriniz Uhud dağı kadar altm m tak etse onlardan birinin bir 
müd/bir ölçek hatta yarim müd sadakasına ulaşamaz." gibi 
hadisleri zikreder.^* Şu hadis de sahîlbcnin adâleti hakkında varid

Dihlevî, HuccetOHâh, 1/497.
“  ̂ Dihlevî, fluccetûllüb, 1/405.
2* tbn Abdilbeır, İsti'âb, 1/9.
2- İbn Salah, s. 295.
23 Suyûtî, Tedrfb, 11/214.

İbn Hacer,, Isâbe, 1/9-10.
2̂  Amidî, İhkânt 1/320.
26 Şalibî, Kfüvâmât, IV/55-56.
t i  Hatib Bağdadî, Ki/Sye, s. 46; ÎImi Abdilber, IstiVh, 1/2.
2« Hkz. Bakara. 2/143; Feth, 48/18; l'evbe, 9/100; Enlal, 80/68; Haşr, 59/8-10.
2' Buhârî, Fedailu's-Sahâte, 1; Rıkak. 7.
‘  ̂ Buhârî, Fedâilu's-Sahabe, 5; A/ü.v///h Fedâitu’ş-Sahâbe, 221, 222; Ebu Davud, 

Sünen, 10; Tirmizi, Menâkıb, 58; Mûsned, 111/11.
3 ' Fazla bilgi için bkz, Halib Bağdadi, KifSyR. s. 46-49.
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olmuştur: "Ashabım hakkında Allah'tan korkun. Benden sonra onîan 
kendinize hedef seçmeyin; kim onîan severse bana olan sevgisi 
sebebiyle sever; kim de onlara buğzederse bana olan buğzu sebebiyle 
büğzeder. Her kim onlara eza ederse baha eza etmiş olur. Her kim 
buna eza ederse Allaha eza etmiş olur. Her kim de AIIah*â eza ederse 
çok sürmez Allah onun belasmı verir. "

el-Hatib cl-Bağdâdî, bid‘at ehlinden az sayıda kimse, 
sahi^bcnin adâlclinin, aralarında çıkan harplere kadar sürdüğünü, bu 
harplere kaülanların adâletinin düştüğünü, diğer insanlar hakkında 
yapılan araştırmaların bunlar hakkında da geçerli olduğunu ileri 
sürer. Ancak bu doğnı değildir. Zira onların savaşlara katıftşı, 
fakihlerdcn birbirine muhalefet edenlerin şer'î ahkâmın te’vilinden 
başvurduklan ictihâd gibi bir ictihâd sonucu olmuştur. Onlar 
hakkında aslolan adâlettir. Onlardan bu adaleti kaldıracak bir şey 
sabit plmamıştır.^'^ der. Amidî de sahabenin haberinin kabul 
edilmemesi için fısklannın ortaya çıkmış olmasının gerektiğini; böyle 
bir şeyin de bilinmediğini, onlar hakkında aslolanın adâlet olduğunu 
aralarında fitneden cari olan her şeyin iyiliğe hamledilmesi 
gerektİğmi, onların inancına göre her birinin içtihadının onları din 
ve müslümanların salâhı için savaşa katılmaya mecbur ettiğini söyler 
ve aralarında çıkan harplere ictihâdlan sonucü katıldıklarını imâ 
ettikten sonra içtihadında isabet edenin sevab alacağı zahirdir. Hata 
edenin de sevab alacağı icma ile sabittir.^"*

Ahmed Naim, "Fitnelere karışmış̂  karışmamış sahabenin 
kaffcsi mutemedun-bih ölanlarm yani ehl-i sünnet ve cemaat 
eîtmnesmin ieınai ile adildirler.’* deyip sözünü şöyle sürdürür. 
"İçtihadında doğru olanın da yanilanm da sevap alacağı 
bilinmektedir. Bir de acaba hu zevatın bu fiil ve hareketleri 
rivayetlerine müessir olacak raddedcmiydi? Hakka'î-insaf düşünülse 
muhalifine -İctihâdcn- isnadı bağy ederek onu başka çare olmadığı 
için silah kuvvetiyle hakka irca etm<̂ yi yine -ictihâdcn- vazife 
ediniTick He kitap ve sünneti imımcte nakil ve tebliğ etmek 
hususunda hevayı nefse tebean telâüb etmek başka başka manalardır. 
Birincisi vaki ise salmbe-i kiram hakkında İkincisi elbet vaki

Tirtnizî, Menâkıb, 58; Müsned V/.54-57.
• ' Hatib Bağdadî, Kifâye, s. 49; İbnu'l-Fisir el-Cezeri, Mübarek b. Muhanınied, 

Câmi'u’l-ÜsulFîlihâdiiu'-RasuK\n^\. Abdulkadir Amavuud), 1389/1469,1/133. 
Amidî, İhkâm, 1/320 3̂21.
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değildir. Yani ictihâd ettiklerini kabul ederiz; ancak dini tebliği 
için nefse uyarak bir takım entrikalara girişmek onlar için mümkün 
değildir, der.

Hz. Osman'ın şehadetinden sonra bazı sahabîlerden adaletin 
düştüğünü iddia edenler mutezilenin çoğunluğu ile kaderiyenin 
selefidir.

5.3. Sahabenin Sünneti

Bilindiği üzere sünnet, 'Temgambenmizden nakledilen söz, 
fiil y&şayış tarzı, takrir vb. her şey't ad olduğu gibi ^RasuIuİlahm 
hayatlarında takıp etmeyi ihtiyat buyurduk lan yol, hareket tarzları ve 
yaşayış şekiHeri*)axi de "sünnet" denir. Sahabenin, dini emirleri 
yerine getirmesi de sünnet sayılır ve onunla amel edilip, ona 
müracaat edilmesi gerekir.^**

Abdullah Draz'm dediği gibi "sahabenin sünneti"inden 
maksat, onların amelî sünnetleri/uygulamalarıdır. Bir konuda 
sahabenin bir uygulaması olsa ve o konuda bize RasuluIIah(a.s.)dan o 
uygulamaya uygun ya da ters herhangi bir sünnet nakledilmese, bu 
durumda biz, sahatenin bu uygulamasını sanki Rasulullah’ın(a.s.) 
İmiş gibi kabul ederiz ve o konuda onlara tabi oluruz. Zira onların 
sözleri, muteber; amelleri de bizim için hem rehber hem de hüccettir. 
Mesela biz sahabenin hac esnasında belli bir yerde tekbir ya da 
telbiye getirdiğini görsek, onların bu hareketlerini teklifi bir hareket 
kabul ederek onlara uyanz.^^ Amıdî de sahabe sözünü hüccet 
sayar.”̂

İbn Kayyim el-Cevziyye ise bu konu üzerinde fazla durarak 
sahabe sözünün hüccet kabul edilebilmesi için onlardan birinin veya 
bir kaçının ileri sürdüğü görüşe diğederinın muhalefet etmemesi 
gerektiğini söyler."^* Ayrıca kendisine muhalefet edilmeyen söz 
yayılmamışsa sadece hüccet, yayılmışsa icma‘ olur. Tabi ki bütün

Naim, fcc/fûj 1/19.
3 ° İbnu'i-Esır, Câmr, I/I33.
^  AydmU, Sûnaet\4i).

Şatıbî, MuvâfSkât. IV/54.
Şalıbî, Muvâmkât{l nolu dipnot), IV/54-5.5. 

^  Bilgi için bkz. Amidî, İbkâm, 1/324. 
tbnu'l'Kayyim,/'/iffl; 1/63-64.
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bunlar, hakkında kitap ve sünnetten nas bulunmaması halinde söz 
konusudur.^2

Alim olmanın kurallanndan biri ilmiyle amel etmek"^  ̂ diğeri 
ise ilmi aldığı kişiye sık sıkıya bağlı olmak ve onun teıbiyesinde 
yetişmektir. Bir diğen de ilim aldığı kimseye, uyum göstermesi ve 
onun edebiyle edeplenmesidir. Nitekim Şatıbî'nin dediği gibi 
sahabenin, Rasulullah'a; Tabiin'in de sahabeye sıkı sıkıya bağh 
olduğunu görüyoruz. Kendisinden ilim alınan meşhur alimlere dikkat 
ediniz. Mutlaka onlann da şöhret bulmuş bir üstatları olduğuna şahit 
olursunuz. Sapık bir fırkaya tabi olup da ehli sünnete muhalif olan 
kimselerin bu vasıflan yoksun olduğu görülür.

Nitekim günümüzde de bir âlim terbiyesine girmeden kendi 
başlarına ilim öğrenenlerin insanları faydasız tartışmalarla meşgul 
ettikleri bir vakıadır. İşin acı tarafı da bunlar sahabeyi örnek 
gösterirler. Halbuki sahabe yaşanmıyacak ve faydası dokumayacak 
sorulan aralarında sordurmazlardı."*^

Rasulullah, ya farz kılınır ya da sahabe farz olduğunu 
zanneder endişesiyle bazı ibâdetleri devamlı yapmazdı."^

Şâtibî, bu ikinci şıkkı peygamberimizin bü işine daha uygun 
bir izah kabul etmiş ve bu metoda sahabeden de örnekler getirerek 
konuya açıklık kazandırmıştır.

Sahabe, bu hususun dinde gözetilmesi gereken esaslardan 
birisi olduğunu kavrayarak, onlar da dinde ihtiyat üzere amelde 
bulunagclmişlerdir. Onlar kendilerine tabi olunan örnek insanlardı. 
Kendileri bazı şeylerin yapılmiasını tekederek bu önemli noktayı 
açıklamışlardı."*^ Mesela Hz. Osman, halife olduğu sıralarda 
yolculuk esnasında bazen namazlan kısaltmadan kılmış ve şu 
açıklamalayı yapmıştır: '*Ben insanların önderiyim. Bedeviler ve çöl halkı 
bana bakacak; iki rekat namaz kılıyorum, sonra namazm böyle farz kthnmış 
olduğunu söyleyecekler” Hureyre b. Useyd'in '*Ebubckir ve Ömer(r.a,)i 
gördüm onlar insanlar vacip sanırlar diye kurban kesmezlerdi'* sözü 
de bu konuya örnek teşkil eder."**

^  Şatıbî, IV/54>5.
Bikâî,A'a;«ıi XI/154.
Şatıbî, Muv&fâkâU 1/65-67. 

Y  Dihlevî, HuccetaUoh, 1/405. 
^  Şatıbî, MuvâfSkât, 111/240. 

Şatıbî, MuvâfSkât, a.y, 
Şatıbî, MuvmkÂt, III/241.
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5.4. Sahabenin Kavli

Sahabe sö^nün, sünnet olup-olmadığı hakkında ihtilaf 
eıdilmiştir Çoğunluk "sünnet" kelimesinin Peygamberimizin 
sünnetine hamledileceğim s a v u n u r , F a k a t  Amidî(631/1233): 
"Sünnetime ve benden sonra gelecek balk9 kılavuzluk eden ra$it 
halifelerin sünnetine yapışın. Onlara iyi tutunun ve ona sımsıkı 
sanlın." hadisini delil getirerek halifelerin sözlerine de sünnet 
denilebileceği üzerinde durur ve şu açıklamayı yapaf: **Sünnet 
kelimesinin Rasulullah'm sünnetine ad olarak verilmesi, daha doğru 
olanıdır; zira Nebinin sünneti, asildir Râşit halifelerin sünneti ise 
ona tabidir. Sahabenin maksadı da şer'îâtıın açıklanmasıdır. Buna 
göre dinin, birinci derecede açıklayıcısı olan Rasululîahm sünnetine 
bu kelimenin isnadı, tabii olana nisbetle daha v̂lâdır.̂ ^

Şah Veliyullah Dihlevı(1176/1762): "Raşit halifelerin 
sünneti"i7c/e/7  maksadın, ileri gelen sahabîlerin bir şey üzerinde 
ittifak edişleri olduğunu ileri sürerken Şattbî(790/l3Ş8) 4̂ : 
"Sahâbenin sünneti/uygulaması" da sünnet sayılır ve onunla amel 
edilmesi ve ona müracaat edihnesigerekir '- ^  der ve sahabenin adil 
olduğuna dair gerek Kur’an'da gerekse hadislerden delliler getirir.^"^

Amidfye göre şayet sahabî, ’̂ ResuluIlah dedi'* şeklinde bir 
ifade kullanırsa çoğunluğa göre söz, hüccettir. Zira "dedi" ifadesi, 
onun bu sözü Rasulullah'tan işittiğine işâret eder. 'Rasulullahtan 
işittim şöyle emrediyordu" şeklindeki sahabî ö zünün  hüccet 
oluşunda ihtilaf edilmiştir. Bazılarına göre bu, hüccet değildir. Zira 
"Raşulullah'tan işittim şöyle şöyle emrediyor veya yasaklıyor” 
ifadesi, peygamberden emir ve nehyin bulunmasın^ delâlet etmez. 
Bazıianna göre de -çoğunluğun görüşüdür- hüccettir.^^ Doğru olan 
da, budur. Çüfü^ü sahabe adaleti yanında dili çok iyi bilmesiyle 
birlikte dini konularda ihtilaf ve ittifak edilen yerleri de biliyordu 
Ayrıca onların emredilmeyen veya yasaklanmayan şeyleri

Mriiût Ihkânt 1/326.
fi'hu Davud, Sünen, 5; Tirmizi, İlim, \S\ İbn Mukaddime, 65; MûhaedVV, 
126, 127; Darimt, Mukaddime, 16.
Aniidî, Ihkâm, 1/326-27; İbn Ilacer, Nûket, 11/525.
Dıhlevî, Huccetullab, 1/382.

"  Şatıbi, Muvâmkât \VI545, İbn Hacer, Nûket,\V521.
Bkz. Şatıbi, MuvâfSkât lV/55-56. 
lialib el-}3ttğdâdî, Ki/Sya, s. 419-420,

54
55
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nakletmedikleri de bilinmektedir.^^ O halde ashabın: '*RasuluJlab 
bize şöyle şöyle emretti'' sözü, haram ve helâl kılma gibi şerl bir 
hükmün isbatı için hüccet sayılır.

Sahabenin: "Şöyle şöyle yapıyoruz", "Şöyle şöyle diyoruz" 
sözü, RasuluUlah zamamna izafe edilirse, Efendimizin bildiği ye 
bunlara karşı çıkmadığı anlaşıldığında bunlan şerl bir hüküm kabul 
etmek vacip olur. Aynca bunlar Rasulullahin emri gibi telakki 
edilir.^*

Sahabenin: "Emretti, yasakladh hükmetti, ruhsat vıadı." 
"Emrolunduk" "Yasaklandık" "şu sünnettendir", "şunu yapan Ebu'l- 
Kasım'a isyan etmiştir. " "Bu Âasulullah*m hükmüdür." ş^kilend^i 
sÖ2İeri merfu hadis sayılmıştır. "Rasulullab şöyle yapardı. " o  
fiilin yapıldığını göstermesi konusunda açıktır. "Ona eşlik ettim, onu 
yasaklarken görmedim. Biz onun zamanmda bunu yapardık. " gibi 
sözlerle de takriri sünnet olduğunda şüphe yoktur. Fakat bunlar bir 
nas değildir”^^

Alimler, çeşitli görüşlerle karşı karşıya geldiği zaman 
sahabenin görüşünü tercih etmişlerdir. Bazıları Hz. Ebubekir'le Hz. 
Ömer'in sözlerin, bazıları dört halifeninkini, bazıları da bütün 
sahabenin görüşünü hüccet kabul etmiştir. Bunlardan herbirinin 
sünnetten dayanağı vardır: "Benden sonra ikışıye uyun: Ebubekir ve 
Ömer"^  ̂ "Raşit halifelerin sünnetine sanhn. " "Rasulullah(a.s.) 
ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Hepsi de ateştedir; biri mnüstesâ" 
buyurdu. "Onlar kimlerdir, Ya Resulullah!" dediklerinde: "Benim ve 
ashabımm üzerinde olduğu fırkadır.

Sahabenin: "Kim herkesin şüphe ettiği şek gününde oruç 
tutarsa Ebu'l-Kasım'a isyan etmiş olur. " "Davete icabet etmeyen 
Allah ve Resulüne isyan etmiş elur."^  ̂ "Ezandan sonra Mescidin

Amidî, fbkâto, 1/324-25; İbn Hacer, Nûket, 11/522.
Hatıb Bağdadî, Ktfâye, s, 421.
Hatib Bagdâdî, Ki/Sye, s. 423.
Dıhlevî, Huçcetûllah, 1/402.
Tirmizt Menâkjb, 16, 37; İbn Mâce, Mukaddime, 11; Mûatied, V m i, 385.
Bunun kaynağı yukarda geçti, bkz.

^  Ebu Davud, Sannet, 1; Tirwix^\ımn, 8; tba Mâce, Viioxu 17; Müsaed, 11/332. 
BuhSrî, Savm, \\\ Ebu Davud, Savm 10; Tinnizî, Savıtı, 3; Sıyâhı, 37; İbn
Mâce, Sıyâm, 3; Dârimi Savm, 1.
Bubâri Nikâh, 72; A/ı#jA/n, Nikâh, 107; Ebu Davud, 1; Pan/B4 Efime, 28;
A/£/kb«8 Nikâh, 50; Mûsaed ni/61.
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dıştnda kalan Ebu%Kasjm'a isyan etmiş olur'' gibi sözlerin 
zahirine bakılırsa bunların mcifu olduğu görülür. Mevkuf hadis olma 
ihiimâllçri de vardır.^

Selef, Sahabeyi övgüyle anmış ve onlara tabi olmanın gereğini 
her fırsatta ifade etmişlerdir. Mesela İbn Mes'ûd’un '̂Sizden biri eğer 
uyacaksa Hz. MuhamnaedHn ashabına uysun. Çünkü onlar, bu 
iunmetin en iyilerî  ilini bakımından en derinleri, güçlük çıkarmak 
bakımından en azlan, bidayet açısından en doğrulan ve hal 
bakımından en güzellen idiler. Onlar Allah Rasulu'nun sohbeti ve 
dininin ikamesi için seçilmiş üstün kimseler idiler. Otiün için onların 
faziletini takdir ediniz ye onlann izini takip ediniz. " sözleri bunun 
delilidir.

Konuya İmâm Malik’in çok hoşuna gittiği için sık sık tekrar 
ettiği Ömer İbn Abdulaziz(101/719)in şu sözleri ile kapatahm: 
"Rasulullah ve arkasından emir sahibi halifeler, sünnetler 
koymuşlardır. Onlan almak, Allah'ın kitabım tasdik etmek, Allah’a 
olan İtaati tamamlamak, Allah'ın dinine destek ventrek, demektir. 
HİÇ bir kimesinın onlan değiştinnek ya da yerine başkasını koymak 
veya onlara muhal bir görüş üzerinde durthak yetkisi yoktur. Kim 
onlarla amel ederse o, hidayet üzeredir Kim onunla yardım isterse, 
yardım görür, kim de onlara muhalefet ederse müıntnlerin yolunun 
dışına çıkmış, başka bir yola uymuş olur. Allah da o kimseyi 
döndüğü yöne çevirir ve eehennemayaslar. Orası ne kötü bir dönüş 
yeridir. "68

Sünneti, hem söz ve hem de tatbikatıyla bize taşıyan sahabeyi, 
ve onun adâletini, sünnetim ve kavlinin ne olduğunu verdikten sonra 
Rasuhıllah'ın sünnetini tanımaya geçebiliriz.

6. TEŞRÎ * AÇISINDAN SÜNNET
6.1. Sünnet
"Sünnet" kelimesi, "senne" fîilindcn alınmış arapça bir 

isimdir. Arap, ''senne'ş-şey'e" zaman "o şeye sınır çizmek,

65 Müslim, Mesâcid, 45; Ebu Davud, Salat, 43; Tinoizî, Ebva'bu’s-Salat, 150. 
İbn Hacer, II/52Î>.530.
ŞatıM, MUvÂfSkât̂  lV m .
Şaiıbl Afuyâmât, lvm.
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dikkatle bakmak, yine o şeyi terbiye etmek ve cilalamak'' 
anlamlarını ifade elmek ister. ''Sennel-emîra raiyyetehu" közünden;
■ 'Emir tabeasmı iyi yönetti, '' anlaşılır. Çoban develerini çok iy i güdüp 
onları besiden dolayı parlattığı zaman ’'senne-Hhile” denir. Hatla 
Araplar hayvanlarını o tla ^  gönderdiklerinde "sennu'l-mâle" 
derler.

''Sentıe'IIahu sünneten/AUah doğru bir yolu açıkladı"̂  
"Sçnne’t-tarikate/yolu yürüdü'* "Scnne't-tarika/yola ilk girdi ve 
arkadan gelenler onu takıp etti; "Scnne sünneten li’l-kaytnİ/amel 
etmeleri için kendilerine metod koydu*' anlamlarında da 
kullanılır.

Bünlann dışında lügatle "huy, çığır, adet ve yol” anlamını 
ifade eden "sünnet'^, öncekilerin koyup sonradan gelen insanların 
takip ettiği yoh denmektedir. Mutlak sünnet, Resulullah'ın huyu, 
adeti, açtığı çığır ve koyduğu yola hasredilçmez. Zira bu niteliklerin 
iyisine de kötüsüne sünnel d c r i l le b i l i r ."Kim güzel bir sünhet/çığır 
açarsa onun ve o yolda yürüyenlerin mükafatı, sünneti koyana aittir. 
Kim de kötü bir sünne^çığır koyarsa onun ve o yolda yürüyenlerin 
eezjisı da ö sünneti koyanadır. hadisi bunun delilidir.

Sünnel, Kur'an'da şu terkip şekilleriyle geçei’. ''Şünnetü'l- 
evveli n/öncekilerın başlarına gelen Allah'ın helâk kanunu"?̂  
geçmişlerin âdetP  ̂ ''Sünnete men kad çrselna min rüsülike/senden 
önce gönderdiğimiz peygamberlerimizin de kanunu" ; 
"sunnetullah/AHalr'ın adeti, kanun" "Sıınenûn/kanunlaşan 
olaylarp  ̂ yollar?"  ̂ " Bu aycilerde ifade edilen mana, Allah'ın emir, 
nehıy ve altkâmı yani uyguladığı kanunlarıdir. Ayetlerde ayrıca

Ibn Man/ûr, Usâa, XH/223-224.
' ■ îbn Manzûr, A«fiö, Xni/225-226; Fethi, Abdülkerim, es-Sünaet Teşn'ua Lâzımun 

ye Dâimun, 1. baskı, Kahire, 19K5/1405, s. 23>
■ ' l'anazani, Şçrhût'Tclvih, II/2, Ebul-Floka. Külliyât, A91\ Sıbaî, Sünnet, 47; 

Alxlıı]gani, İlucciyyctu's-Sûnne, 1. baskı. Beyrut, 1986/1407, s. 45-51; Itr, 
M enhedl. Accâç, eş-Sunaetu Kahle't-Tedvfn, 2. baskı. Kahire, 1971, s. 14. 
Müslim, îlitrL, 15; Zekât 69; Ncsâî, Zekât, 64; Afü.v/ıefl[ I V/359-360.

^  Filial, 8/38; kefh, 18/55; Fatır, 35/43.
Hicr 15/13.

H  tsra 17/77 
Ahzab 33/38
Alızab 33/62; Fatır 35/43; Mümin, 40/85; Fetih 48/23.
Al-itmran 3/137 
NİSÛ4/26.
İbn Manzûr, Lisân, XII/225.



l\2/MecatiKARA

''alışılmış adet", "uyulan yol" "takip edilen gelenek" anlamlannı 
ifade etmektedir.

"Sünnet" Kur'an'da da işhkyoloİw^, geniş manada Allah'ın 
yolunu veyahut da insanın adet haline getirdiği iyi veya kötü 
davranış ve hareketini ifade eder"

Sünnet kelimesinin ıstılah olarak seçilip kullanılmadan öncie 
hadislerde ifade ettiği çeşitli manaları şöyle verebiliriz.

*'Senne ResuluII&h/peygatnber bu adeti koydu*' "Senne 
lekûm Mu'a7JMuaz, size (takip edihnesi gereken) bu metodu 
k o y d u , "Men senne sünneten hascneten(hayr)/kim iyi bir çığır 
açarsa...'*Men sunne sunneten seyyieten.../Kim kötü bir yo l 
koyarsa.. ''Senne bihim sünnete ehliI-kitap/Onlara, ehİ-ikitaba 
olduğu gibi muamele ediniz" "Kerâhiyeten an yüstesne bihi-n- 
nas/(Peygâınber) halkın bunu sünnct(adet) haline geçtirmesinden 
hoşlanmıyamk..." * "İnne'n-nase yestennunc biküm/haîk sizin 
yöhınüzu takip eder. " "Le tctbc'unne senene men kane kablekum 
şibren bi şibrin/siz muhakkak sizden evvelkilerin sunnet/adetlerini 
karış karış takip edersiniz" "Sunııetu'l~cühi}iyye/hu, cahiUyye 
devrinin sünneti/adetidir." "Lev tercktûm sünnete nebiyyiküm le 
dalaltüm/Nebinızin yolunu terkedersenız sapıtırsınız." ̂  Görüldüğü 
gibi sünnet kelimesi hadislerde "adet, yol ve metod koyma, iyi veya 
kötü çığır açma, mumelcdc bulunma" anlamlarında kullanılmıştır.

Sünnet, bid‘atın karşıtı olarak da kullanılmıştır. "Falan, ehî-i 
sünnettendir." denilince bid‘at ehli olmadığı anlaşılır. Veya bir 
kimse peygamberin davranışına uygun harekette bulunduğu zaman 
"Falan kişi sünnet üzerinedir. " denilir. Aksi şekilde harekette 

bulunduğu zaman da "Falan adam bidat üzerinedir, ifadesi 
kullanıljr." 2̂

^̂  Bkz. Ahzab, 33/3«; Isra 17/77; Enfal. Vin/38. 
thn Mâce. İkame, 164; Mûsncd 1/241.
MüsncdVaAe.
Müslim, İlim. 15; Zekat, 69; Nesâî, Zekat, 64; Müsaed, IX/357, 359, 360.

^ • Mu vatta Zekat, 42.
*2 A/üâmed Vl/34,89. 168.

Müsned. 1/321.
Hahân, I'tisam. 14, Enbiya, 50; MûsUm. İlim, 6. 
ö//Ai/f, Diyal, 9.
Mûsncd 1/383; Fbu Davud Salal, 46; Ncsâî, İmâriıe, 50; thn Mâce. Mesâcid, 14. 
Şalib», Muvâf^kâL 1V/3; Şevkânî. İrjfâd, s. 33; .Abdulgani, Hucciyyc. s. 46.
Şatihû MuvâlUkât, Ml/3- Accân, Sünnet s. 18.
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Bid*at, RasuJullah ve sahabeden nakledilmediği halde 
insanlann din ve dinin şeâin balckında ihdas ettikleri söz ve 
iı̂ leMr?̂  Nitekim peygamberimiz: ” Kim bu işimizde onda olmayan 
bir şeyi ihdas ederse o merduttur. büyunif.

Sahabe ve halifelerden nakledilen üygulamalam da sünnet 
denildiği rivayet idilir. Bu, şu demektir: Kendilerince sabit olan 
fakat bize kadar ulaşmayan bir sünnete tabi olmuşlardır. İşte onlarm 
bu hareketleri sünnet sayılmıştır.^

Sahabenin sünnetine; İCur’an’ıh cem‘ini, insanlarm, kıraati 
yedi harften bir harfe indirmelerini, şaraba takdir ettikleri haddi 
sayabliriz.^'7 Şunu da belirtmek gerekir ki asıl uyulması gereken 
Rasulullah olduğu için sünneti ona izafe etmek, hakikattir. Onun 
dışındakilere izafeti, mecazdır.^* Nebi’nin sünneti sahabenin 
sünnetinden çok daha kuvvetlidir.^

Sünnet, bilhassa peygamberimiz tarafından sözle, fiille, zımnî 
tasdikle veya herhangi bir surette vazedilmiş bir kanun hakkındaki 
"hadis" manasmda kullanılacaktır. Filhakika bu, hadisin müradifıdir. 
Hadis, sözü; sünnet ise bir tatbikatı, bir fiili ifade eder. Söz ve fiil her 
ikisi de hukukta aynı kuvvete ve değere sahip olmakla beraber Arap 
dilinde her ikisini de birlikte içine alan bir ıstılah yoktur. Sık sık 
kullanma ihtiyacı dolayısıyla bu iki tabirden her biri ayrı ayrı her 
ikisinin manasını da içine alacak şekilde anlaşılmıştır.*^®

Hadisçiler, peygamberimizden sadır olan söz, fiil ve takrirlere; 
yaratılış ahlakı ve gidişata dair her türlü sıfatı sünnet kabul ederler.

Ahlak ve davranışları ile ilgili niteliklerinde peygamberUğinden 
önceki devresi ile sonrası arasında fark görmedikleri gibi 
bunlarla şerî bir hükmün konulup konulmamasını da dikkate 
almazlar.

^  Accâc, Sünnet, s. 18.
^  Huhâri Sulh, 5; Mûs/iin, Akdiye,. 17; İhn Mâce, Mukaddime, 2; Mûsned, VI/270. 
^  İbn Hacer. Nûkct 11/52.1; Ebu'l-Bekâ, Külliyât, &.497.
^  Şalibî, MuvâfSkât IV/3t4; Accâc, Sûanet, s. 18-9.
^  Accâç, Sünnet, s. 19.

Ebu'l-Bekâ, Külliyât a.y,j Abdulgani, Hucciyye, s. 57-8.
^  Ebu’l-Bekâ, Külliyât s. 498.

Hamidullah, Sünnet". M.E.B.t.A.. Xl/243.
I ö r n e k l e r  için bkz.:\\t, Mcnbec, s. 16.

Kasimî, Kavâidu’t-Tahdîs, ys., 1380, s. 35-38; Taliir el-^ezâiıı, Tevcîbu'n^ 
Nazar, Mısır, 1328, s. 2; S ı^ î, Sünnet s. 47; Acç&c, Sûanet &. 16.

® Sıbâî, Sünnet S: 49,
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Usulcülcre göre ”8 110 0 6 1" ise 'Teygamberimızden sadır olmak 
şartıyla şcrî bir hükme delil olması uygun düşen söz, fiil ve 
takrirleredir. Bunlar, Rasulullah'ın yaratılışına ve ahlâkına ait 
sıfatlan sünnet tanımına katmazlar. Sebebi de sünneti şerlatin 
kaynağı olarak ele almalarıdır. Zira şeriat koyma peygamberimizden 
vaki olan söz, fiil ve takrirle gerçekleşir.

Kavlî sünnete bir kaç örnek: verelim. Peygamberimiz çeşitli 
münasebet ve maksatlarla bir söz söyler, bunun üzerine şer*î bir 
hüküm tcrcttüb eder. ''Varise vasiyyetyoktur." ''Zarara zararla 
karşılık verine yoktur.'' "O/deniz, suyu temiz, ölüsü helaldir." 

sözleri gibi.
Fiilî sünnete örnek de "beş vakit namazın rükunlanyla birlikte 

edası"m verebiliriz.
Takriri sünnet içm ise şıi örnek yeterli olaçakUr' Ebu Saıd el- 

Hudrî'nin rivayet ettiğine göre sahabeden iki kiş yolculuğa çıkarlar 
Namaz vakti girince su bulamaz ve teyemmümle namaz kılarlar̂  
Vakit çıkmadan suya ulaşırlar Bunlardan bfrisi su ile abdest ahp 
namazım iade eder, diğeri ise yapmaz. Durumu Rasulullah'a 
anlatırlar. Efendimiz, namazını iade etmeyene: "Sünnete uydun. " 
108 diğerine de "Sana da iki ecir vardır " diyerek her
ikisin hareketini de tasvib eder.

Bütün bunlardan şu neticeye varabiliriz: "Sünnet; peygamber, 
sahabe ve tjıbıun devrinden itibaren Kur'an'da zikrciîilmemiş olmakla 
beraber Peygamberimiz tarafından öğretilmiş veya konulmuş 
kaideler anlaşılmaya başlanmıştır. Nitekim peygamberimiz veda 
haccmda müslümanlara: "Size iki şey bırakıyorum; bunlara 
tutunduğunuz müddetçe delalete diişmezsiniz. Bunlm‘1 Allah'ın kitabi 
ve benim sûnnetimdir "  ̂  ̂* Şüphesiz buradaki sünnet tabiri, sadece 
peygamberin sözlerini değil, aynı zamanda fiilini de ifade 
etmektedir'

Sıbâî, Sünnet s. 47; Ur, Mca/tec, s. 28; Accâc, Sünnet s. 16. 
libu Davud. Tehâret, 41; Tirmizi Tehâret, 52; Ncsâî, ’l ehâret, 46. 
Mûsncd 1/3 i 3.
Bubâri, Vesâyâ, 6; Bbu Davud, Vesâyâ, 6; Tiımizî, Vesâyâ, 5. 
Buhâri Hac; 99; Hbu Davud, Salat, 21 î; Nesâî,G\xs\,21.

J Ebu Da vud Tehâret, 126; Danmt. Vudû, 65.
I ® Accâc, Sünnet s. 17.

11 ̂  Muvatta. Kader, 3; Tirmizi Mehâkıb. 31 • Müsned, 1/51 III/59.
' '2  Hamidullah, -Sûhnef. M.E.B.t.A,: Xl/243.
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BİZ bu çalışmamızda Usulcülerin tanımmı yaptığı sünnetten 
bahsedeceğiz. Zira onlar sünnetin delil oluşu ve hüküm kpymadaki 
yeri üzerinde dururlar. Ancak burada kendisine açıklık getirilmesi 
gereken bir konu vardır^ O da sünnetin vahiyle alakalı olup 
olmaması, meselesidir.

6.2. Sünnet ve Vahiy
Sünnet ve vahiy ilişkisini anlatmadan önce kısaca vahyi ve 

geliş şekillerini tanımada yarar vardır.
"Vahiy” kelimesi, *'işâret, kitabet, risâîet, ilham, gizli söz, 

imâ, gizli ve süratli bir şekilde bir şeyi bildirme” anlamında 
kullanılmıştır.  ̂ Bu bakımidah lugatçilere göre yazı, işâret, rumûz. 
Ve gizli konuşmak vahiy cinsinden sâyılır, *̂ ^

Şeriat ıstılahında ise ”Allah Teala'mnpeygamberlerine şer'îat 
hükümlerinden ve haberlerden tebliğ edilmesini istediği şeyleri gizli 
bîr yolla ve süratli bir şekilde (Allah'ın indinde olması sebebiyle 
zm ırî ve kesin bir ilim olmak üzere) bildirilmesidir " ̂  ̂

6.3. Vahyin Geliş Şekilleri
1- ilham yoluyla bildirme. Bu, kesin bir ilimle bir defada 

peygamberin kalbine manamn atılması şeklinde olur. Bu ilham 
uyanıkken de. uyurken de gerçekleşir.

2-Nebinin Râbbıni görmediği halde perde arkasından 
konuşmasıdır. Allah Teala bazı cisimlerde sesler yaraUr. Ses, her 
yönden işitilir. Ancak sesin sahibi görülmez. Musa'ya Tur dağında 
gelen ilk vahiy şekli, böyleydi.

3- Uykuda veya uyanıkken tebliğ edilmesi istenen şey, 
melek vasıtasıyla bildirilir Peygamber, meleği bazen görür, bazen 
de meleğin gelişi anında arı uğultusu ve çan sesi şeklinde bir ses 
duyar, fakat meleği görmez. Peygamberimiz bu hali ’̂ Cibril kalbime 
üfledi " şeklinde ifade eder. Bu geliş şeklinin mahiyeti bilinmez,; 
ancak Rasulullah'ın bu durumda soğuk günde bile terlediği görülür Ve 
şiddetli bir ağırlık basar. Peygambere gelen vahiylerin en şiddetlisi

[ ]I  İbn Manzûr, Lisân, XV/379; Ebu’l-Bekâ, KûIHyât s. 918.
[^ Ebu Zehv, Muhammed, el-Hadis ve’I-Mübaddisûn, Beyrut, 1984, s. 12. 

Ebu Zehv, Hadis, a.y.
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İHKtur. Yukanda belirlenen vahiy çeşitleri. Şura 51. ayette ifade 
edilen ş^llerd ir. Ebu'l-Bekâ(l095/1683) vahye: '"Harften terkip 
edilmeksizia birbirini t9kip edm dalgalar halinde suratİe hissedilen 
gizli konuşmadır, '"«eklinde bir tamm yapar. * ̂  ̂

Vahiy, aynca rüya ve te ^ r /ıa m  etme şeklinde de olabilir. 
Ahya ^ ı l a n  vahiy, bu son şeklin örneğidir. ^

6.4, Vahiy Çeşitleri
Valiy, *vahyedilen şs^  anlamına da gelir. Bu durumda 

vahiy; **vahy-i matîüv/okunan vahiy”, yahy-i gayri 
rna^v/okuntaayan vahiy” yt "vemâ hüve bi menziIeti'l-vahyA^ahiy 
makamında bulunan ̂ >^^yani ictihâdfiÂŷ  üç kısma ayrılır.^

a~Vaby4Matluv/Okmaa Vahiy
Okunan vahiy, Ku/an'dır. Nazmı, mucizedir Her türlü 

îahnf ve tebdilden korunmuştur, pkunmasıyla ibadet edilir. Cebrail 
vasıtasıyla peygamberimize ı^anıkken indilmiştir. Uyku, ilham veya 
başka bir yolla İndirilmediği hususunda İcma vardır.

b- Vahy-i Gayri Matluv?Okunmayan Vahiy
Nazmı, mucize değildir. Fakat nakledilen vahiydir. Bunlar Hz. 

Peygamberin hadisleridir.
"İmân, İslam ve ihsancın tarifmi yapan hadiste olduğu gibi 

hadisler, peygamberimize ya Cibril vasıtasıyla uyanıkken ya da 
bunun dışındaki diğer vahiy şekilleriyle gelmişlerdir. Ancak bunların 
manalan vahiyle gelirken lafızları peygamberimize aittir. Zaten 
hadislerin Kur^an'dan aynidığı taraf da burasıdır. Onun için hadisleri 
manalarıyla nakletmek, caiz görülmüştüı^.

 ̂ Ragıb, Mûâvdİt, s. 810; Ebu’l-Bekâ, KûUiySt, s. 936; Ebu Zehv, Hadis, s. 12-13. 
[ '  Ebu'l-Bekâ, Külliyât, s. 936
J ® Fazla bilgi için bkz: NahI, 16/68; Ragıb, Müfredat, s. 810-? 1.

Bkz.: Abdulgâni, Hucciyye  ̂s, 334; Ebu Zehv, Hadis, s. 14-5, 
j İbn Hazm, İhkâm, 1/95.

Ebu Z eh v ,//« //i s, 14. 
îbn Hazm, İhkâm, a y.

* ̂  lİMi Hazm, İhkâm, 1/95.
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HadiS'i kutsilerde ^Rasuluîlah şu konuda Rabbinâen rivayet 
ederek şöyle dedi." gibi tabirler kullanıldığı için bunların vahiy 
mahsulu olduğunda şüphe yoktur. Bu yüzden hadis-i kutşî için 
”Cenab-ı Hakk'm Rasulüne uykuda veya iİbam yoluyla manasını 
bildirdiği, Rasulüllab'ın da kendi ifadeleriyle ümmetine baber verdiği 
hadis” şeklinde yapılan tanımdan da bunun vahye dayandığı 
a^kça anlaşılmaktadır Ancak diğer hadisler hakkında ihtilaf 
edilmiştir. Acaba hepsi mi vahye dayalıdır, yoksa bazıları mı?

Hadislerin vahye dayandığına dair örnekler çoktur. Fakat 
sözü uzatmamak için iki örnekle yetineceğiz.

"Peygamberimiz Medine'de bir müddet beyt-i Makdis’e doğru 
namaz kıldı, Kur’an'da buraya doğru namaz kılınacağına dair bif ayet 
yoktur. *27 ^1515  üç jigjii ayetlere baktığımız zaman onların kabeye 
dönmeyi emrettiklerini görürüz. *^8 peygamberimizin Kudüs’e doğru 
namaz kılarken, Kabe'ye doğru dönmeyi arzu ettiğini de 
biliyoruz. Bu durumda peygamberimizin Kudüs'e doğru akh ve 
ictihâdıyla döndüğünü söylemek sahih olmaz. Çünkü akıl, namazda 
herhangi bir yöne dönmeyi vacip kılamaz. Kaldı ki Rasulullah'ın 
Kudüs'ten Ka^'ye doğru dönmek istediğini de söylemiştik. Öyleyse 
Beyt-i Makdis’e yöneliş Kur'ah'ın dışında bir vahiyle olmuştur.

İleride de üzerinde durulacağı gibi Rasulullah, Kur’an dışında 
farz hükümler ve sünnetler koymuştur. Bunları kendi arzusuyla 
koyduğunu söylersek o zaman peygamber Oluşunun bir anlamı kalır 
mı? Öyleyse Rasulullah'tan sadır olan söz fîil veya takrir, ya vahiydir, 
ya da vahiy ıtıakamındadır. Bunların hepsi kullar üzerine hüccettir. 
Kendilerine gereğince amel etmeleri gerekir. *

c- Vahiy Makammda Oİan Şey / RasuIulİab'm İctibâdP^
İctihâd, "*güç, kuvvet** manasına gelen "cehd" kökünden 

türemiştir. Zor ve meşakkatli bir işi gerçekleştirme uğrunda var olan

*24 Kasimî, s. 65.
25 Ebu’l-Bekâ, KûlIiyŞt, s. 722.

j 2" Bkz. Abdulganî, Huçciyye, s. 235-338.
[27 Abdulganî, a.y.
"  Bkz. Bekara, 2/142^.
29 Bakara, 2/144.

Abdulganî, Hucciyye, s. 235
* M m grnl, Hucciyye, s. 341; Ebu Zehv, Hadis, s. 15-16.

‘ ■* 2 Abdulganî, Hvcçiyyo, a.y.
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bütün gücü göstermek ve imkanlan seferber etmeki\ı. Şer'îat örfünde 
ise: ”Şer*î-amell bükümleri tafsili delillerden çıkarabilmek için 
olanca gücü ortaya "şeklinde tanımı yapılmıştır.

Peygamberimizin ictihâd yapıp yapmıyacağı konusunda ihtilaf 
edilmişse de sahih görüşe göre RasuluUah, henüz hakkında vahiy 
gelmemiş bir olaydan önce vahyi beklemeye memurdur. Müptela 
olduğu bir olayın halli için vahyin geleceğinden ümidini kesince 
ictihâdla amel eder.*^^ Şayet içtihadında isabet ederse Allah, onu 
onaylar, hata ederse uyarır. Allah Teala onun içtihadını 
kararlaştırdığı sırada onun içtihadı, hükmen vahiy olur. *̂ ^

İbn Hazm’a göre bu konuda söylenecek doğru söz şudur: 
”Rasulullah'ın din konusunda konuştuğu her söz, Allah'tan bir 
vahiydir. Bunda şüphe yoktur. Allah'tan inen vahyin hepsinin 
"indirilmiş bir zikir” olduğu konusunda şer'îat ve lügat alimleri 
ittifak etmişlerdir. Vahyin hepsi, korunmuştur. Allâh'm korumasmı 
Üstlendiği her şeyin, zayi edilmeyeceği garantilenmıştir. Aksi halde 
Allah'ın kelamı, yalan olurdu. Peygamberin din konusunda 
konuştuğu şeylerin zayi edileceğine ve aralarına batılın kanşacağına 
dair hiç bir yol yoktur. Buraya bir yol bulunsaydı, Allah Teala'nın "O 
zikn biz indirdik, Onun koruyucusu da elbette biziz." sözünün 
yalan olması gerekirdi ki bunu müslüman söylemez."

îbn Hazm yukarıda mealini vermiş olduğumuz ayette geçen ve 
"korunması vadedilcn zikr”in Kur’an’a hasrcdilemiyeceğini; 
hasredenlerin de delilinin bulunmadığını savunur ve onlardan: 
"Doğru iseniz delilinizi getirin.'* ayetiyle delil isler, sonra şöyle 
der: "Zikr, Allah'ın Kur'an'dan, Kur'an'ı açıklayan ve vahiy olan 
sünnetten nebisine inen herşeye verilen bir isimdir Zira Allah Teala: 
"(Onlan) açık delillerle ve kitaplarla(gpnderdik, sana da zikri 
indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara açıklayasın taki düşünüp

Ebu'l-Bekâ, ATJ///>İ4 s. 45.
Ebu Zehv, Hadis, Eşkâr, Muhammed Süleyman, EfâJu’r-RasuI ve l>elaletûha 
alal-Abkâmi'ş-Seriyye, 2. baskı, Beyrut, 1988, s. 30.
Hıcr, 15/9; "O zikn biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette biziz. "

36 Hıcr, 15/9.
i '  Ibn Hazm,' Ibkâm, I/l 17Sıbaî, Sûonet. s. 157.

Bakara, 2tl 11.
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Öğüt a l s ın la r .a y e t i y le  Rasulullah'ı Kur'an'ı açıklamaya da 
memur kılmıştır.

İbn Hazm, haklıdır. Zira Allah Teâla, namaz, hac ve zekâtla 
ilgili emirterini hep mücmel olarak vermiştir. Mesela, Kur'an'da 
'̂ Namazı kılın.  ̂emri vardır. Fakat namazla ilgili hiç bir malumat 
yoktur. Biliyoruz ki Cibril gelmiş ve Rasülulllah'a beş vakit namazı 
ayn ayh kıyam, kıraat, hıku, sucüt,ve rekat sayılarını da belirleyerek 
kıldırmıştır. Şimdi namaz için getirilen bu tafsilatı vahyin 
dışında bir şey kabul etmemiz mümkün müdür? Öyleyse bunlar da 
Vahiydir, korunmuştur.

Kur'an’da Allah Rasulüne itaat emredilmiş ve bu emir sık sık 
tekrar edilmiştir. Ayrıca getirdiği her şeyin alınmasının gerektiği 

, emrine aykıh hareket edenlefin cezalandırılacağı ; zira onun 
vahyin dışında konuşmadığı *'*** da haber verilmiştir. Peygamberi
mizin kendisi de '-'Bana verilen şey, sadece Allah'ın bana verdiği 
vahiydir." buyurarak vahiy doğrullusunda hareket ettiğini 
söylemiştir. Buna göre Allah Rasulünün ister kitap dahilinde olsun 
isterse kitap haricinde olsun ne getirirse getirsin mutlaka ona itaat 
edilmesinin gerektiğini gösterir. Peygamberler örnek edinme ve 
kendilCrme uyulma konusunda önde gelen insanlardır;

Raısulullâh’a indirilen Kur’an’m, hem mana hem de lafız 
itibariyle vahiy mahsulu olduğunda şüphe yoktur. Hadislere gelince 
onların da vahiy yollarından biriyle geldiği bir çok alim tarafından 
kabul edilmektedir.

Emir Padişah(987/1579), Kemaluddin b. Humam'dan naklen, 
sünnetin vahye dayandığını söyler. Ona göre Allah’tan gelen 
hükümlerin bir çoğu, sünnetle tesbit edilmiştir ve sünnet bu 
hükümlerin bir çeşit açıklayıcısı konumundadır. O halde sünnet.

Nahi, 16/44.
U>nHaan,/M İfl^I/ll8 .

■ ‘ Bkz, Buhârî, IMulhalk, 6, MSsIiaı, Mesâcid, 116; Bbu Davud, Salatö; Tirmizî, 
Salat, I; İbn Mâce, Salat, 1; MûsJicd, V333, 354; III/30.
Nisa, 4/59; Enfal, 8/46.
Haşr,59/7.
Nur, 24/63.
Necm, 53/3-4.

* ̂  Bahirî, Fedâüu'l-Kur'an, 1; Müslim, tman, 239; Afûsned, lî/341,451.
Şafii, ItisâJe, s. 53; İbn Hazin, Ibkâm  ̂ 1/117; Kasimî, Kaviid, s. 58; Şıbaî,
Sûaaet, s 157; Abdulgani, Hacçiyye, s. 334; Ebu Hadis, ». 11; Edip Salih, 
TeMru'a-Nûsus fi'İ~Fıkbt%İ8İamî,̂ . baskı, ys., 1984,1/50-2;
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Rasulullah'ın kendi nefsinden ve hevasindan konuşulmuş sözler 
değildir. Bilakis vahiy, mahsuludür,

”0(nû İDjStt Kur'an vea onun söylediği sözler) kendisine 
vahyedilen vahiyden b a ^  bir şey değildir, O hevadan konuşmasa. ” 

ayeti hakkında müfessirier değişik görüşler ileri sürn^üşlerdir. 
Günümüzde dö bu ayetin, sadçee pey^nıbcrimiari Cibrirden 

aldığı Kur'an vahyine ait olduğunu ileri sürenler vardır. Konunun 
açıklık kazanmiası açısından bu ayetle ilgili bazı müfessirlerin 
görüşlerini buraya almanm yararlı olaGağı kanaatiııdcyiz. 
Tabcrî(310/922), bu ayetin tefsi rinde: "Kur'an, Allah 'tan bir vahiyden 
başkası değildir," demekle yetinirken diğer müfessirlerden 
2îamahşerî(538/H43), '%ur'an'dan getirdiği şeyler, peygamberin 
görüş ye arzusundan sadır olan bir söz değil̂ , bilakis kendisine 
vahyolıman bir vahiydir. ” der. Sonra "B^ıîannın bu ayeti deli} 
getirerek peygamberlerin ictihâd yapamayacağı görüşünü 
savunduklarım hatırlatarak; bunlara peygamberler için ictıhâdın caiz 
olduğu; ancak ictihâd ve ona dayanan her şeyin vahiye dayandığı 
ileri sürülerek cevap verildiğini*'̂ 'ÛQX\m e k le r 2 ^ m a h ş e r î ,  bu 
izahıyla hadislerin de vahiy mahsulü olduğunu imâ etmiştih

Fahruddin Ra:d, bu ayette kasdcdilenin birinci derecede 
Kur'an olduğunu, peygamberimizin KMr’an dışındaki sözlerinden 
bazılarının da buna dahil edilebileceğini söyler.

Kurtubî(671/1272) ise ayet üzerinde uzunca durur. Bu 
konudaki görüşü özetle şöyledir: '%ur*an. Peygamberimizin 
hevasıridan konuşulmuş bir söz değildir. Aksine o vahiy, 
mahsulüdür. Ancak ayette sünnete de delalet vardır Amelî 
konulardaki emir v  ̂ yasaklar içeren sünnet de vahye dayalıdır. 
Peygamber tarafından uydurulmuş sözler değildir. " -Haberiniz 
olsun! Bana kitap ve onunla birlikte onun gibisi/sünnet verilmiştir. ” 

hadisi buna delildir.
Hattabî(388/998), hadiste geçen "Bana kitap ve onunla birlikte 

onun gisi de verildi, ''sözünün iki manaya ihtimâli vardır, der.

Hamedanî,r<?>virIII/204.
J hjecm, 53/3-4.

Taberî, C;«nıi Xnİ/42.
Zamahş^;jeewi/JIV/282 
Razi; Afc/a/i&, XIV/282.
Bkz.: Kurtubi, Cimi, I?C/85; Aynca bkz.; Kurtubî. Câm i 1/37,
^bu Davud, Sûtme, 3; İmare, 33; Tirmizt, İlim, 10; M ûane^ 11/367; IV/132.
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1-Vahy-i matluv/Kur'an yanında vahy-i gayri matluv/sünnet 
de verilmiştir.

2-Okunan vahiy olarak kitap ve onun gibi olan açıklaması da 
verildi. Yani kitapta bulunan şeyi açıklarna izni verildi. Bu 
bakımdan peygamberimiz bazı ayetlerin manasını umûma şamil 
kıldığı gibi bazılarım da tahsis eder. Bazeıi de Kur'an'da olmayan bir 
hükmü ek hüküm olarâk koyar, Bunları kabul edip onlarla amel 
etmek, Kur'an'Ia amel etmek gibi vacip olur.

İbn Kcsır(774/1372) de, Rasulullah’ın hadislerini yazan 
Abdullah b, Amr’a: '*YaZy Âllalfa yemin ederim ki bencjen hak 
sözden başka bir söz çıkmaz," hadisiyle '*Hak sözden başkasmı 
konuşmam/' hadisini adı geçen ayetler(Neçm, 3-4)in tefsirinde 
naklederek Rasulullah'ın Allah'tan aldığı vahyi artırıp eksiltmeden 
tebliğ ettiğini si^leri<cn genel bir ifade kullanır Kur*an ve lıadis 
ayrımı yapmaz.

Müfessir Bikai(885/1480) ise diğer müfessirlerin görüşlerine 
ek bazı yorumlar getirerek şöyle der: "Rasuluîîâh, Kur'̂ n'ı he kendi 
hevasmdan konuşur, ne de Kur'an'a beyan durumunda olan her türlü 
söz ve işmde hevasmdan konuşur, Peygambere ictihâd da caizdir. 
Onun ictihâdt hır şeyde kesipleşmce allab pna ‘ ''Hakka isabet ettin. " 
diye vahycdcr.Dolaymyla onun içtihadı da vahyin 
kontröîündcdir.

Müfessir Kasimî de, "O Rasu! hevasmdan konuşmaz. " 
ayetini ve ''Bana Kur'an ve onunla birlikte qnun gibisi verildi, ” 
hadisini delil getirerek hadislerin hepsinin vahye dayandığını ifade
e d e r . ’ ^ 2

Merhum Elmahlı da bu ayetlerle ilgili olarak şunları söyler: 
"Bu ayet esas itibariyle Kur'an hakkında olmak gerektir. Hadisl0re de 
şamil olmak üzere mutlak nutkuna hamledildiği takdirde de 
müntehası itibariyle mühihaza edilmek iktiza edecektir. "Vahyun

î İbn Esir, Câmi 1/282.
J ibn Esir, Câm  1^282; Kurtubî, Câmi T/38-9.
* lîbu Davud, İlim. 3; Darimi Mukaddime, 43; Mûsaed II/l 62, 192.

Bkz. İbn Kesir. Tefsir, IV/247.
Bkz. : lîikâî, Nazm, XIX/43.
Necm. 53/3.
libu Davuti^Ümns, 5; Imare  ̂33; Tinnizt\\\m, 10; Mûsneıi 11/367; IV/132. 
Kasimi, Kavâhd, s. 65.
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yuha/Vahyedi/en vahiy'*dçn vahyin mü ân sığasıyla te*kid olunarak 
tahkik ve tavsifinde buna da bir işaret yok değildir. "

Elmalık, peygamberlerin içtihadı ile ilgili olarak da şunları 
zikreder: ^Peygamberlerin htç ietihâdla amil olmadığma kail 
olan ulema bu ayetler(Necm  ̂ 53/3)le istişhad etmişlerdir. Ancak 
Allah seni affetsin, doğru söyleyenler sana iyice belti ölüp yalan 

söyleyenleri bilmezden önce niçin onlara izin verdin?'* gibi 
ayetler peygamberlerde ictihâdm vuku bulduğunu; ancak isabet 
olmazsa o h Îde bırakılmayıp vahiyle tashih edildiğini iş'areder. " 

Haşan b. Atiyye şöyle der: "Cibril, Rasulullah'a Kur'anU 
getirdiği gibi sünneti de getiriyordu. Yine ona Kur’an't öğrettiği gibi 
sünneti de öğretiyordu.- Kurtübî, adı geçen rivayeti değişik 
tarzda verir: '̂ Raşulullah'a vahiy iniyordu. Cibril de vahyin 
açıklaması olan sünneti ona getiriyordu." Tabiun'dan
M ckhul(ll2/730) Rasulûllah'tan şöyle bir hadis nakleder; "Cibril 
bana Kur̂ an'ı getirdiği gibi onun benzeri hikmeti de getirmiştir "

Hikmet, Kur'an’da Allah kelamının başka adı olan ’̂ kitab ’̂la 
birlikte zikredilmiştir. Allah Teala kanun olarak koymak istediği her 
şeyi Rasulullah'ın kalbine atmıştır Bu kalbine atılan şeyler, onun 
sünnetidir. Sünnet de, hikmettir.

Allah Teala’mn Kur'an’da Rasulüne ye müslümanlara 
öğrettiğini yine onlara indirdiğim ifade ettiği hikmet, 
Râşulullah'ın sünnetidir. Zira Allah’ın kitabında ifade ettiği ‘'kitap", 
Kur'an'dır. Kitabın peşine de hemen hikmeti zikretmiştir. İlim 
ehlinden güvenilir kimselerin ifadelerine göre buradaki hikmet de, 
Rasulullah'ın sünnetidir. Bunu sünnetten başka bir şeye hamletmek 
caiz değildir."

Elmalıh, Hak Dini, VII/4571-4572.
^  Elmahlı, Hak Dİai, Vll/1572 

Tevbe, 9/43.
Hatib Bağdadî, KiİSye, s, 12; Kasimî, Kavâid, 59; Ebu Zehv, Hadis, s. 59. 
Kurtubî, Câflu 1/39.
Kasiıni, C im i a.y.; Ebü Zehv, Hadis, s. 11,
Şafiî, Risâle, s. 53; Abdulgant, Hucciyye. s. 335.
Bkz. Bakara, 2/129, 151; Al-i tmran, 3/164; Cuma, 62/2.

[;  * Bkz, Bakara, 2/231; Nisa, 4/113.
*  ̂ Şafiî, RJsâJe, s. 45; Suyûlî, Celalettin, MiHabu'I-Cenne ft'l-lbticaçi bi'ş-SSnne, 

4. baskı, Medine, 1410, s. 7
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Hadislerin peygamberin kâlbine atıldığmâ sünnetten delil de 
şu hadistir: ''Cibril kalbime attı ki hiç bir nefis nzkını tastamam 
alma dan ölmeyecektir. Öyleyse pnu helal yollardan araym.

Ebü'l-Bekânın dediği gibi "Kur'an ve hadis, 'V(na inen Kiıran 
ve onun söyhdiği sözler) kendisine vahyedilen vahiyden başka bir 
şey değildir." deliliyle: Allah’tan inen bir vahiy olarak insanlığa 
meydan okuyorlar. Şu kadar yar ki icaz ve tahaddî açısından Kur’an, 
sünnetten ayrılıf. Çünkü Kur’an'ın lafızları levh-i mahfuzda yazılıdır. 
Onda ne Cibril’in ne de Rasulullah’ın bir tasar^fu vardır. Hadislere 
gelince muhtemelen onlar, sırf mana olarak Cibril'e inmiş; o da 
onlara ifâde elbisesini giydirerek Ptasüle açıklayıp ilham etmiş, 
Râsulullah da onları fasih bir ibare ile kurallarına uygun olarak ifade 
etmiştir.

Burada akla şöyle bir sual gelebilir. Acaba usul-u fıkıh 
kitaplarında "Peygamberimizin Fiilleri’* diye adlandırılan 
peygamberimize ait söz, iş ve davranışların hepsi mi vahye dayalıdır? 
Emirleri, yasaklan, yemesii içmesi, oturması, kalkması, giyinip 
kuşanması gibi işlerinin hepsine uymamız gerekli midir?

Bu sorulara doğru cevap verebilmek için önce Rasulullah'a ait 
fiilleri ve bunlardan hangilerinin şâhsını, hângileriniıı de ümmetini 
ilgilendirdiğini belirlemede yârar vardır.

6. 5. Peygamberimizin Fiilleri
Zaman zaman ifade ettiğimiz gibi peygamberimizden sadır 

olan söz, fiil ve takrirler, sünnet olarak tanmılanmaktadır. İşe bu 
a ç ı to  baktığımızda Şah Veliyyüllah ed-Dihlevi’nin de dediği gibi 
Rasulullah’tari bize ulaşan sünnetler; peygamberlik görevinin 
tcbhğine yönelik sünnet, peygamberlik görevinin tebliği kabilinden 
olmayan sünnet olmak üzere ikiye aynhr.^^^

6.S.L Peygamberlik Görevinin Tebliğine Yönelik Sünnet

Müslim, Münafıkun, 64; Mûsned, III/50. 
Necm,53/4.

2  Ebu'l-fiekâ, Külliyât, s.722.
Dıhlevî, Hüccetûllab, 1/371-373.
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"Peygamber size neyj verirse onu ahn, size neyi de yasaklarsa 
ondan açının," ayeti sünnetin bu kısmı, hakkındadır. Bunlardan 
ahiret hayatı ve melekut alemine dair haber veren hadisler ve bu 
kabilden olan bütün sünnet, vahye dayalıdır. Onlara efendimizin 
haber verdiği şekilde inanmamız gerekir. İbadetlerle ilgili hükümlere 
gelince; onlan belirleyici sünnetler ve bunlarla ilgili kuralların bir 
kısmı vahye diğer bir kısmı da ictihâda dayalıdır.

Vahye dayalı olan sünnetleri bir kaç kısma ayırabiliriz; 
a-Elçilik sıfatı ve tebliğ maksadıyla 

peygamberimizden sadır olan sünnettir.
P^gamberimizin Kur’an’ın mücmeli, amm'ı, has’ı, mutlakı ve 

takyidi ile ilgili açıklamaları; inanç, ibadet, ahlak, helal ve hararnla 
ilgili emir ve yasaklan; Kur'an'ın dışında hüküm koyan sözleri bu 
kabildendir Bunlar, kıyamete kadar uyulması gereken sünnetlerdir. 
Bu konularda emir ve yasaklara uymak zorunludur. İnsanlar için 
bunlan öğrenme ve uyma dışında bir seçenekleri yoktur. Bu 
fiiller, vahye ve ictihâda dayalı olabilir. Daha sonra üzerinde 
durulacağı gibi Rasulullah’ın ictihâdi, vahiy mesabesindedir. Bu 
fiillere, Muhammed Süleyman Aşkâr, "el-fi‘Iu'I-bçyânî/açıkîaywı 
fiiller" ve *'eI-Fi‘lu'l~İmtisali ve*t~Tenfizî/Uyulan ve yerine getirilen 
///7fey"adını verir ve bunlar üzerinde uzunca durur. ***

b-Rasulullah'ın devlet başkanı sıfatıyla ordunun teçhizi, 
sancak seçimi, harp düzeni ve toplumun umumi yönetimiyle ilgili 
işleri. Bunlara uyma zorunluluğu, yoktur. Ancak bu işler ganimet 
taksimi, beytulmal'e ait mallann toplanması ve sarfı, hakim ve vali 
tayin etmek gibi işlerde Rasulullah'm açıklamalarına itibar edilir. 

c-Kaza-i hükümlere ait tararruflan
Bu tür hükümlerde sebeb, şahit ve delillere bakılır. Rasulullah, 

bu konuda ileri sürülen delillere ve delil olmayınca da yeminlere 
itibar ederdi. Rasulullah'm verdiği cezalan, iki kişi arasındaki 
muhakemesi ve başkasına emir ve yasaklan bunun konusunu teşkil 
eder. Bu fiillere ”el-ft'lu'î-Muteaddi/Daşkasına geçen fiiller*' adı

Har.59A7.
Dıhlevî, Huccctullab, 1/371
Fethi, Sümtei s. 15; Fazla bilgi içinbkz. Fethi, s. 93-101.

I * j Dıhlevî, HuccetuUab, 1/317.lo 1 Bkz. Aşkar, EPmI, 1/284-373. 
Dıhlevî, HuccetuUab, 1/373. 
V)\\yW\\, HuccetuUah, A.y.
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verilir. Muhakemelerle ilgili olaylarda Rasulullah'ın hükmü 
aramr, benzeri olayda verdiği hükme uyulur. Hz. Ebu bekir ve 
Ömer, bu tür konularda Rasulullâh'm hükmünü araştırır ve ona 
uyarlardı.

d-Kapalı Kalan bir işle Rasulullah'ın vahyi beklemesi
Rasulullah'ın haccın çeşidini belirlemek için vahyi 

beklemesini buna örnek verebiliriz, Şevkani(l255/1839), bunu 
nübüvvetin işlerinden saymıştır. Şevkani-ye göre bu fiil, Rasulullah'a 
kapalı kalan bir durumu aydınlatmak için vahyi bekleyiş olması 
cihetiyle buna uymaya gerek yoktur.

e-Rasulullah*a has İşler
Bazı işler vardır ki özel olarak Rasulullah'a emdedilmiştir. 

Diğer insanlar, bununla mükellef değillerdir. Mesela dötten fazla 
kadınla evlenme, visal orucu tutma gibi. Bazılan da diğer 
peygamberlerle ortaktır. Mucizclcr de bunun konusunu teşkil eder. 
189 Diğer bazılan ise ümmetiyle ortak olup diğer peygamberlerde 
bulunmayan işlerdir. Mesela peygamberimizin: "Dûşmanîanna 
karşı bir aylık mesafeden korkuyla yardım olunması, yeryüzünün 
kendisihe ve ümmetine temiz kılınması, ganimetlerin helal olması ve 
bütün insanlara gönderilmesî 6ü h\ıx\2i örnektir.

f-Olağanüstfl tşler/Mucizeler. Bunlar nübüvvetle ilgili 
işlerdir.

6.5.2. Peygamberlik Görevinin Tebliği 
Kabilinden Olamayan Sünnet

a-Yaratılışla İlgili İşler. Peygamberimizin risaletle 
görevlendirilmiş olması, onu beşer olmaktan çıkaramamıştır. 
İnsanların ihtiyaç duyduğu nefsi ve bedeni ihtiyaçlara onun da 
ihtiyacı vardır. O da yer, içer, uyur, gezer, örfî açıdan başkasına

Fazla btigiiçin bkz.: Aşkar, £/*«/> I/3I2.
} i l  Şevkâııî. /fşâd, 8. 37; Aşicar, BPmI  1/314.
J Fethi, Sûıtaet, s. 66-7.
I Şevkanî. /ryâd, s. 36; Aşkar, EPal, 1/314.
J ̂  Amidî, Ihkâm, I/l 48; Aşkar, EPal 1/264 
J S  Aşkar, a,y.

Aşkar,
Buhâri, Teyemmûın, 1; A/ûû/md, Mesâcid, 3; Tinnizt Siyer, 5; AfesİC Gasi, 26; 
Darimi Siyer, 29; Mûsned, 1/98.
Bilgi içini bkz. Aşkar, Ef*aJ, 1/249-251.
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İhtiyaç duyar. Bunlar beşer olmanın gereğidir. Bunların ümmeti ile 
kendi üzerine mübah olduğu hususunda tartışma yoktur. 
RasulullalVin ibahe ilade eden sünneti dê  kamın koyan bir sünnettir. 
Başka bir ifade ile mubahlar da sünnete dayanır.

Sevinmek, nefret etmek, şu veya bu yemeği sevmek, sevinçten 
tet^ssüm etmek, başa gelen bir b c l ^ n  acı duymak gibi şeyler için 
şerî bir hüküm söz konusu değildir. Zira bunlar, hususî bir maksat 
olmadan meydana gelmiştir,

Yalnız sevgi ve nefrette şurasını dikkate almamız gerekin 
Dinin istediklerini sevmek, yasaklanna karşı da nefret duymakla kişi 
nefsini dine karşı alıştırmak istiyorsa bu iki iş ahkama delalet eder ve 
bunlara uymak gerekir.

Sevgi ve nefretin tabi olanı drnek alınamaz. Zira bunlar irade 
gücünü aşar.

Sırf yaratılışla ilgili fiillerde ibâhe esastır. İbadetle ilgili 
fiillerde ise Peygamberimizin yaptığı ameller, ibadetin bir parçası 
olursa vucup; itodetin bir parçası olmadığı gibi ibadet olup olmadığı 
ihtilaflı olursa o zaman yapılan işte ibâhc söz konusu olur.

Rasulullah, yürümede, ayakkabısını giymede, temizliğinde ve 
her türlü işinde gücü yettiğince sağdan başlamayı severdi. 
Sahabeden bazı kimselere de sevdiğini söylerdi. Nifak ve münafıktan 
nefret eder, yalan ve yalancıları hoş karşılamazdı. Rasulullah’a ait bu 
fiiller, örnek olarak alınır.

b-Hz. Peygamberin ticarçt, ziraat, hastalık tedavisi, 
ordunun tanzimi gibi kendi görgü ve tecrübesine dayanan dünya

Bunlar da ibâhe ifade eder ve kendilerinden istifade edilir,
Bu konuda alimler iki görüş ileri sürmüşlerdir. Bazıları Rasulullah'ın 
dünya işlerinde de hatadan masum olduğunu kabul ederek onun 
söylediklerinin vakıya uygun olduğuna inanırlar. Ancak tıp, ziraat ve

Amidî, İhkâm, 1/148; Fethi, Sünnet, s. 14-5.
^  Fethi, Sünnet s. 52.
2  Aşkar, hTal, 1/220.

196 A«kar Ff'mf MTII
Fazla bilgi İçin bkz: Aşkar, m A  1^24-31.

* 2  Aşkar, kTal, 1/232-236.
Bubiıİ Vudû. 31; Salat, 47; Libâs, 38; Nesit, GasI, 17; Mûsned VI/94. 
Aşkar, HPaJ, 1/232-236.
Aşkar, kTal, I/239-4I.
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benzeri konularda Rasulullah'ın bütün işlerinin hüccet olduğunu ileri 
sürenlerin delil getirmesi gerekir ki bövle bir delil ortada yoktur. 
Yalnız RasuİuMah'a ait bu tür uygulamalara, uyulmasının müstehap 
olduğunu söyleyenler vardır. Mesela İbn Kayyim ise tıbb-ı nebevî'nin 
hüccet olduğunu ileri sürer.^®^

Bazılar, da Rasulullah'ın bu konudaki işlerinin vakıaya 
mutabık olduğuria inanmanın gerekmediğini savunurlar. Zira 
Rasulullah'tan nadir de olsa bu konuda hata sudur edebilir. Nübüvvet 
makamı^ dini işler üzerine kurulmuştur. '*Şu ilaç, şu derde doyadır, şu 
ziraî, sınaî, tıcaıi ve asken tedbir belli bir hede fe götürür." şeklinde 
hükme varılır, bakarsınız aksi olur. Bu bakımdan efendimize ait bu 
işlerin kesin hüccet olduğuna karar vermek yalnış olur. Kadı İyaz da 
bu görüştedir. Ancak bu zat, Rasulullah'tan bu tür hataların çok nadir 
sadır olduğunu söyler.

Rasulullah’ın *'Ben de nihayet bir insanım.Size dininizden bir 
şey emrettiğim zaman onu ahn̂  size kendi görüşümden bir şey 
emrettiğim zaman ben de nihayet bir insanım. hadisi ve hurma 
aşılamasıyla ilgili "Şüphesiz ben bir tahminde bulunmuştum. Beni 
kanaatimden dolayı sorgulamaym. Fakat ben size Allah'tan bir şey 
bildirirsem onu ahn. Çünkü ben asla Allah adına yalan söylemem, 
siz dünyanızı benden daha iyi bilirsiniz. hadisine gelince bunlar 
hakkında değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bazıları bu hadislerle 
istidlalin terkedildiğini, zara '*Dm işinizden dünya işinizi daha iyi 
bilirsiniz." şeklinde tevbih vardır, derler. Ancak hadislerin siyakı 
böyle bir teVile imkan tanımaz ve o te'vili iptal eder.

O halde Rasulullah’ın dünya işlerin ait yaptığı işleri, tecrübe 
ve şahsî maharetine dayalı işlerdir. Bunlar, ümmet hakkında şerî bir 
delile delalet etmezler. Şah Veluvyüllah ed-Dıhlevî de aynı 
görüşledir. İbn Haldun(808/1406)'un tıp hakkındaki şu görüşleri 
konuya açıklık getirmesi bakımından önemli olduğundan onları 
aynen alıyoruz: "Tababet, arapkr arasında oldukça yayılmış, 
aralarında Haris b. Kelde ve başkaları gibi tanınmış hekimler vardı.

Aşkar, HPal, 1/241-2.
Aşkar, ITal, 1/242-3.
A/tf.v//m,Fedâil, 140.
Mûs/i/n Fedâil. 139; Mûmed, V\(>2.
Dıhlevi. lluccetullah. 1/372; Fazla bilgi için bkz.: Aşkar, nrâl, 1/237-248; Fethi, 
SûnneLs.2\-22.

■ Dıhlevi, HuccvtuHkh, 1/372.
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İslam şeriatı geldikten sonra nakil ve rivayet edilen tababet de bu 
kabildendir. Vahiyle herhangi bir alakası yoktur. Tababete dair 
rivayet edilen bu sözlerin her biri araplann arasında mutad olan 
tababete aittir. Rasulullah'm hallerinden bahsedilirken tabibiikle 
ilgili bai2i halleri nakledilmiş ise de bunlar bir adet ve tabii hallerden 
olan şeylerdir. Peygamberden nakledilen şer'îate ait işler ve ameller 
kabilinden değildir. Çünkü Peygamber ancak bize ilahi olan şeriat 
hükümlerini bildirmek üzere gönderilmiştir. Tıp, tabiblik ve başka 
işleri anlatmak için gelmemiştir. Nitekim hurma aşılama 
hadisesindeki hal ide bu kabilden olup (sonradan) peygamber: "Siz 
dünya işlerinizi benden daha iyi bilirsiniz. '* buyurmuştur. Sahih 
hadislerde tıp ve tabiplikle ilgili rivayet edilen hal ve hadiselerin hiç 
biri şerlate ait, amel ve işler olarak telakki olunmamalıdır. 
Hadislerde bu tabiplik keyfiyetlermin meşru olduğunu anlatan hiçbir 
kayıt yoktur Ancak bu şekilde tababet kutlu sayılarak kullanmak 
üzere ve inanç akidesinin sağlamlığının alameti olarak kullanüabilir. 
Bu takdirde bü çeşit tabipliğin büyük bir faydası dokunabilir. 
Nitekim karın ağnsma ve hastalığına tutulmuş olan kimseye, inanç 
ile içtiği için balın faydası dokunmuştıu".

Kanaatımi/c göre Rasulullahıh dünya unsuruna ait işleri 
şctlatle ilgili değildir 'Ve ki ben de sizin gibi bir insanım. Bana 
ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor.>" "Ben sadece elçi 
ol(arakgönderil)en bir insan değil miyim?" ayctİcrindc de ifade 
edildiği gibi o da bir insandır. Zaten kendisi de: ''Ben de nihayet bir 
insawm,size dininizden bir şey emrettiğim zaman onu alm, size 
kendi görüşümdenhir şey emrettiğim zaman, ben de nihayet insanım." 

buyurur. Halta bu sözünü, iki kimseyi mahkeme elliği esnada 
namazda sehiv secdesi icab etliği durumda davası görülen

İbn Haldun, Mukaddime, s. 493-94, 
Fussild. 41 /6; Kehf, 18/60.
Isra. 17/93.

“ I? Müslim Fcdâil 140.
Buhâri Mıvel. 10: Ahkâm, 29.

2*3 ı̂/AirÇSaİaUl.
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t i r  kuyu münasebetiyle hurma aşılaması konusunda ve daha 
başka verilcrlc^*^ Eylemiştir.

Hadis almak üzere Zeyd b.Sabit'e gelen bir zata Zeyd'm 
söylediği sözler de bu konuda delildir: ''Ben, O'nım komşusu idim. 
Kendisine vahiy geldiği zaman beni çağırtırdı ve ben fie inen vahyi 
onun için yazardım. Biz dünya işlen konuştuğumuzda O da bizimle 
birlikte konuşurdu. Biz ahıret işlen konuştuğumuzda o da bizimle 
beraber konuşurdu. Biz yiyeceklerden bahsettiğimizde o da bizimle 
beraber sohbet ederdi. Şimdi bütün bunları size anlatayun mı? "

Yalnız şunu hemen şunu hemen belirtelim ki Rasulullah’m 
dünya unsuru hakkında emredici bir kelamı, söz konusu olursa onlar 
bu konunun dışındadır, Böyle bir durumda delile bakılır ve ona göre 
hareket edilir. Keşke bir araştırmacı çıksa da hadis kitaplarındaki 
bu konu ile ilgili hadisleri ve onlarla ilgili hükümleri bir araya 
getirse, amelde hangisine uyulması hangisine uyulmaması gerektiği 
konuları açıklansa güzel bir çalışma olur.

Dünya işleri hakkında Kur’an bir nas ileri sürüyorsa bu, 
kesindir. Ona uyulur Dünya işleriyle ilgili Rasulullah'tan sadır olan 
işler ise bazen Kur'an’ı açıklama, bazen de kendisine uyma anlamını 
ifade eder. O zaman bunun şer'îatle ilgili olunduğuna hamledilebilir. 
Tedavi için bal şerbetim tavsiyesi, buna güzel örnektir. Onun sözü, 
**Rabbin bal ansma(şöyle) vahyetti: '̂Dağlardan ağaçlardan ve 
kurdııkian çardaklardan evler edin. Sonra her çeşit meyvalardan ye 
de Rabbinin yollarında boyun eğerek yürü, onun karınlarından 
renkleri çeşit çeşit bir içecek çıkar ki onda insanlara şifa vardır. 
ayetinin tefsiridir ve Rasulullah'ın vahyinden haber verdiği sözlere 
benzemektedir.

214 BuhâriAMâm,30.
Mustinı, Ahkâın, 139; Mûsaed, 1/162.
MüsUm, Bir. 88, 89. 95; Akdiye. 5; Hhu Davud, Tehârct, 93; Tirmizt Salat, 110; 
Alıkâm, 11; Nesâî, Kudât, 13, 33; Sehv, 25, 26; İha Mâce, Rukûn, 15; İkâme, 

_ 129, 133, 192; Ahkâm, 5; MuvatUu Akdiye, Mûsaed, III/33; V/41,454. 
bıhİevî, //uccetulJâb, 1373.

2 « Aşkar, tıPal, 1/247.
2 '^  Nahl, 16/68.69.
220 Aşkar, k'Pal, 1/248.
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Rasulullah'lan sadır olan işin din veya dünyaya ait olduğu 
hakkında tcrcddüd edilirse o işin dinî olduğuna hamledilir Zira 
işlerinin çoğu dinîdir.

Sahih sünnet, kıyamete kadar İslam Hukukunun kaynağıdır. 
Kaynak sıralamasında ikinci sırayı alır. Rasulullah'ın vefatından 
sonra hiç kimsenin onu tağyir ve tebdile gücü yetmez. Çünkü 
Rasulullah’lan sonra sünneti nesih, mümkün değildir. Sahabe bile 
bunu yapamaz.

Usulçülerin cumhuruna göre Rasulullah'ın fiilleri vacip, 
mendub ve mubahı içine alan gene! bir i/ne delalet eder. Bunlardan 
birini tayın eden bir delil bulunursa o zaman o iş. ya vacip, ya 
mendub, ya da mübah olur.

Bir iş. Rasulullah'lan beşer sıratıyla sadır olan yeme, içme, 
uyuma gibi işlerden ise bu, ibâhe ifade eder.

Yani sünnetle gelen ahkamın tamamına uymak vacip değildir. 
Genel hüküm vacipse ona uymak vacip, mendubsa, ona uymak 
mendub; mübahsa ona uymak mubahtır. Yani Rasulullah'tan sadır 
olan sö/̂  fiil ve takrir bu üç nitelikien hangisi ile gelmişse ona 
uymakta o niteliğe göre olur

Bazıları sünneti, sünnet-i teşrîiyye ve sünnet-i gayrı teşrîiyye 
diye ikiye ayırırlar. Halbuki Rasulullah’tan nakledilen söz, fiil ve 
takrirlerin hepsi teşrîîdir, kanun koyar Zira vacip, haram, mendub, 
mekruh vc mübah gibi şerî hükümler. Ra'sulullah'tan alınır. Bunlar 
ister Rasulullah'ın dünya işlerinden bir işle, isterse din işlerinden bir 
ibadetle ilgili sözü, işi veya takriri olsun değişmez.

Ehl-i sünnetin icmaına göre şer'îat gelmeden önce akıllı 
kimselerin yaptığı dünya ile ilgili işler hakkında bir hüküm söz 
konusu değildir. -̂ 6 Şcr’îat gelince insanların işlerinden her iş için 
şerî hükümler belirledi. Kur'an bunu 'İnsan hnşı hoş bırakılacağını 
mı sanır?*' şeklinde açıklar. Bu ayette geçen "süda/başıbpş" 
kelimesi, Mücahid ve Süddî'yc göre "dünyada başıboş bırakılması", 
kendisine emredilmeyip yasaklar konulmaması; görevler

221 Aĵ kar./«râ  a.y.
Felhi, Sûnnot .s. 93,
Şalibı, Muvâlâkât IVV4.1-4; Felhi, Sünnet s.60. 
Aniidî.
Y\A\\\, Sünnet, s. .S2.

: r "  -Aınidî./Ma/Tl I/72-.'İ.
Kıyanıo. 75/.^6.
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yüklenmemesi, dolayısıyla onun da iş yapmaması anlâmını taşır. 2̂8 
Buna göre ayetin manası: "/l/ZaA, insanı emirsiz ve yasaksız 
bırakmaz, "demektir. O halde kulların her işi için Allah, bir hüküm 
belirler. Belirlenen bu hükümler, ya Kur’an'dadır, ya da sünnettedir. 
Müetehid alimler, vacip, haraim, mendub, mekruh ve mubah gibi 
teklifi hükümleri, Kurban ve sünnetten istinbat etmişlerdir. Bu 
hükümler, hem dünya işleriyle hem de ibadet işleriyle ilgilidii'.

îbn Tcymıye'nin dediği gibi Rasulullc^h'ıiı nübüvvet geldikten 
sonra söylediği, ikrar ettiği ve hükmünü kaldırmadığı herşey 
kanundur ve bu kanunlar, vacibi, haramı ve mübahı içme alır. 
Bilindiği gibi vacip, yapılması kesin istenen; haram, terkedilmesi için 
kesin emir bulunan; mubah da, yapıhp yapılmaması ihtiyara 
bırakılan fiildir.

Bazı yazarlar, şeriat için vacip ve haram nitelikleriyle yetindi 
ve mendub, mübah ve mekruhu şerî hükümler arasından çıkardı. 
Bazıları da mendub ve mekruhu da kattılar; sadecc mübahı 
çıkarttılar. Böylece sünneti teşrîi>ye ve sünneti gayrı tcşrîiyye diye 
ikiye ayırdılar. Muhammed Selim bunlardandır Bu çok 
tehlikeli bir genellemedir. Çünkü Rasülullah'ın ibadet haricindeki 
işlerinin hepsinden şerîlik sıfatını kaldırmış olduğundan böyle bir 
genelleme kabul ediiemez. Zira Rasıılullah'tan yeme, içme, uyuma, 
elbiseyi uzatma ve kısaltma konularında varid olan sözlerin bazısı bu 
işlerin yapılmasını; bazısı da yapılmamasını istiyor. Bu durumda 
bunları teşrî’in dışında bırakmak insafa sığar mı? Konunun daha iyi 
anlaşılabilmesi için kütüb-ü sitte'de yer alan bu hadislerden bir kaçını 
verelim:

1- "Yemek tabağının ortasından yiyen bir çocuğa: "Besmele 
çek, sağ elinle ve önünden ye.

2- "Bereket yemeğin ortasına iner; kenanndan yiyin, 
ortasından yemeyin." ^

m  Şafii, Rısâ/a, s. 17; Taberi, Câmi, XIV/201; tbn Kesir, Tefsfr, IV/452.
^  Fcthii Sünnet, s; 43.

Fethi, Sünnet, s, 44. 
l i l  Aııiidî, /AArİ/n. 1/85.

Fethi, SûnncL s. 44. 
l ’ethi. Sünnet s. 45.
Huhârî, Kdi'ınc. 3; A/Jar/z/n, Eşfibe, 108, 109; Tirmm, Edi'me, 47; İbn Mâcb, 
Edi’mc, K; Z?«mnî Edi'me, 1; Afuvaita, Sıl’alu'n-nebi, 32.
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3- "Sizden biriniz su içtiği zaman kaba üflemesin.
"Elbisesini topuklarından aşağj sarkıtan cehennemdedir.”

237

Görüldüğü gibi bu hadislerde hem emirler hem de yasaklar 
vardır. Üstelik konulan da dünyaya ait işlerdir.

Baza kimseler, mübahı şeH hükümlerden saymamakla hata 
etmişlerdir. lügatte "ibâhe" mastarından türetilmiştir. İbâhe,
dininin kişiyi bir işi yapıp yapmama konusunda serbest bırakmasıdir.
238 Mutezileden bazılan hariç diğer alimler, ibâhenin şer*! 
hükümlerden olduğu hususunda ittifak etmişlerdiı*-^^^ *'Eşyada 
aslolan ibâhedir." kuralı fıkha girmiştir. Bu kural, bir şeyin helal 
veya haram olm ^ı hususunda hüküm yoksa o ş ^  mübah olduğunu 
anlatmaktadır.

Tirmizî, Edi'me, 12; İba Mİce, Edi'me, 12; Ebu Davud, Edi'me, 17; Darimî, 
.  Edi’me, 16; Mûsaed, 1/270,343; 111/490.

Buhârİ Vudu, 18; Mûsİtm, Taİıâre. 63; Tirmizi Eşribe, 15; İhn Mâce, Tehâret, 
40; Ebu Davud, Eşribe, 20; Nes^  Tehâret, 41.
Bubâıi Libâs, 4; İba Mice, Libâs, 7; Mûsaed, 11/96; VI/59.
Amidî, 1/106.
Amidî, İbkâm, 1/107.



Hüccet, "delir ve "burhân" anlamına gelir. * Sünnet, şer’î 
delillerden İkincisidir. Sünnetin delil olduğuna dair hükmü Allah 
Teala vermişür. Bu nedenle bütün müsiümanlar, Allah'ın hükmüne 
uymanın vacip olduğunda ittifak etmişlerdir. Ancak insanların 
Allah’ın hükümlerini delilsiz öğrenme imkanları yoktur. Hükmün 
sadece Allah’a ait olduğunu  ̂ ancak kitap, sünnet, icma, kıyas ve 
diğer delillerle bilebiliriz. ^

Sünnetin hüccet oluşunu inkar eden birinin Kur'ân’a '*Allah 
kelamıdır.'*ûcmcsi mümkün değildir. Zira Kur'ân'ın Allah kelamı 
olduğu, Rcsulullah'ın sözüyle sabit olmuştur. Hz. Muhammed, sadece 
bir elçidir. Ondan önce de elçiler gclip geçmiştir. Hukuka ve 
tçâmüle göre bir elçi, onu gönderen; sözü de gönderenin sözü gibi 
kabul edilir. "Bütün siyaset ve elçilik hukuku, işte bu karineye 
istinad eder."  ̂ Bunun böyle olduğuna Kur'ân’dan bir çok referans 
bulmak mümkündür: "Peygamber size ne getirdiyse onu alın, size 
neyi yasakJadıysa ondan sakının. " "O peygamber endi 
arzusımea konuşmaz." 0(na inen Kur'an veya onun söylediği sözler) 
kendisine vahyedilen vahiyden başkası değildir." ^ , "Elçiye itaat 
eden muhakkak ki Allah'a itaat etmiş ölur." * Bu âyetler, 
peygamber(a.s.)'m sünnetinin, Allah’ın emir ve nehyi yanında yer 
aldığını göstermektedir. Öyleyse din konusunda sünnet, her zaman 
baş vurulması kaçınılmaz bir kaynaktır. Zira Kur*ân herhangi bir 
konuda esası belirler. Onun teferruatı ise sünnetle ortaya konur. 
Mesela, Kur’ân "Namazı kılınız. " demekle yetinir. Peygamber ise 
"Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın." ̂  diyerek ibadetin 
nasıl yapılması gerektiğini bizzat yaparak gösterir ve böylece 
Kur’ân'ın esasının tafsilatını yapmış olur.

7. SÜNNETİN HÜCCET OLUŞU

\  îbn Manzur, Lisaa, 11/228; Ebu'l-Bekâ. Külliyit, s. 406.
* Yusuf, 12/40,67.
^ Abdulğani, Hucciyye, s. 243,
j  Al-i înıran, 3/144.
^ M £1//4.,III/144.
^ Haşr, 59/7.
”  Necm, 53/3-4,
* Nisa, 4/8H.
^ Bubân, Ezan, 18; Adab, 27; Dirimi Salât, 42; Mûsned. V/53.
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Resulullah, "Allah'tan size emretmem gereken her şeyi 
emrettim. Aîah'm size yasak kıldığı her şeyi de yasakladım. " 
derken emir ve yasaklarının Allah'a ail olduğunu açıkça ifade eder. 
Allah'ın hükmünün bulunmadığı yerde Resulullah, Allah'ın 
hükmüyle kanun koyar.  ̂* "Şüphesiz sen doğru yola götürüyorsun. 
A/Iah*m yoluna... ayeti buna delildir.

Allah Teala aralarında hükmetsin diye insanları Rasulullah’a 
çağırır ve onun verdiği hükme karşı "İşittik, itaat ettik, " demelerini 
ister. Zira Rasulün hükmü, kendi hükmüdür. Allah Teala kendisine 
itaati. Resulüne; Resulüne itaati de insanlaraTarz kılınişlır,

Pcygamberimiz(a.s.)'in Mğlığmda Allah'ın kitabıyla 
Rasulullah'ın sünneti aynı değere sahipti. Sorunların sadece 
Kur'ân'la anlaşılıp çözüleceği iddiası dayanaktan yoksun bir iddiadır. 
Böyle bir iddia, hem gerçeği engellediği hem de dine bütüncül olarak 
yaklaşma imkanım ortadan kaldırdığı için kabul çdiİemez 
niteliktedir. Ulema, Kur'ân ve sünnetin birbirinden ayırmanm 
imkansızlığını delilleriyle ortaya koymuşlardır. Zira ilmin 
kaynağı, Kur’ân Ve sünnet olmak üzere ikidir. Sünnet de icma ve 
haberri vahid diye ikiye ayrılır İcma, bir topluluğun diğer bir 
topluluktan naklettiği görüştür Buna mütevatir sünnet de denir ve 
kesin hüccettir. Bunu reddeden Allah'ın naslanhdan birini reddetmiş 
gibidir. Böyle birisine mürted hükmü verilebilir. Sünnetin ikinci 
kısmına gclince o da senedi muttasıl olan habcr-i ahaddır. Ulemanın 
bir kısmına göre bu da hüccettir. Bunu öğrenmek ve onunla amel 
etmek vaciptir, diyenler vardır.

"De ki: "Beri sizi ancak vahiyle uyarıyorum." ayetinde de 
ifade edildiği gibi Rasulullah'ın tebliğle ilgili sözlerinin hepsi, 
vahiydir. "Ayrılığa düştüğünüz bir şeyde hi'ıküm vennek, Allah'a 
aittir.'* Ancak Allah teala hükmiinü ya Kur'ân ya da elçisi

Şafiî, Risâlc, s. 51; İbn Abdilberr, CâmV, s. 561; Suyûtî, MiItâK  s. 16,
I* ŞallL Risale, a.y.
:  Şura, 42/52-3.

P  Şikiu, Risale, sA9.
^ Uanıidullah, "5ı?/7/ıe/ .̂ M.E D.I.A.. XI/243.
• Abdulğanî, liucciyye, s. 251.
^ ibn  Abdi Iber, Câmi\ s. 326.

Knbiya, 21/45.
îbn Hazm, libıı Muhantmed, el-lhkâm fİ Usuli'l-Ahkâtn, 1. l>askı. Beyrut, 1985, 
1/96.
Şura. 42/10.
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vasıtasıyla bildirir. Bu bakımdan Allah bizi Rasulünün sözüne 
yönlendirir. Hiçbir müslüman ihtilaf anında Kur*ân ve sünnetin 
dışında hiç bir şeye itibar etmez. İbn Hazm'a göre Kur’ân ve 
sünnetten aleyhle bir delil bulunmasına rağmen kim bir şeyi yaparsa 
fasık olur. O şeyi helal kabul ederek yaparsa dinden çıkar.

Kur’ân» aralarında çıkan ihtilafta Rasulullah’ı hakem tayin 
edip onun hükmüne razı olmayanın, iman etmiş olamıyacağını haber 
verir. 21 Bu hükmün Allah’a ait olduğunu hatırlatan İbn Hazm, 
Rasulullah’tan sahih bir habere dayanan bir hüküm karşısında 
herkesin kendini kontrol etmesini: Rasulün haberine rağmen bir 
başkasının veya kendisinin görüşüne meyletme durumunda dinden 
çıkabileceğini söylemektedir

Sahabe, kur'ân’ın şerî hükümlerinden istifade ediyorlardı. 
Ancak ayetler, çoğu zaman kısa ve öz olarak geliyor ve emredilenler 
konusunda nelerin yapılacağınm tafsilatı verilmiyordu. Meselâ 
namaz, zekat, hac ile ilgili emirler böyleydi. Namazın rekat sayısı, 
farzları ve vacipleri; zekatın da nisabı ve şartları açıklanmıştı. Bunlar 
gibi bir çok şerî hükmün yerine getirilmesi mümkün olmuyor ve bir 
açıklamaya ihtiyaç duyuluyordu. Bu scbebten dolayı İslam dinine ait 
bütün şerî hükümleri tafsilatıyla öğrenmek için Rasulullah’a muracat 
etmek gerekmektedir. Kur'ân'ın nazil olduğu bu ortamda ve hayata 
geçiriliş döneminde Rasulullah’a bu konuda büyük görev düştüğünü 
görüyoruz. Çünkü o, vahye doğrudan muhatap olan, diğer insanlara 
aktaran ve topluma uygulattıran kişidir. Nitekim Allah Teala 
Kur'ân'da ona bir çok görevler yüklediğini net bir şekilde 
zikretmektedir. Bunlardan bazılarını verelim.

1- Kur'ân'ı açıklamak
2- İnsanlar arasındâki ihtilanarı halletmek-"^
3-Kendisine indirilen vahy-i matluv/Kur'ân ve vahy-i gayri 

matluv/sünneti insanlara tebliğ etmek,
4- İnsanlara ayetleri okumak, onların kitabı, hikmeti ve daha 

bilmedikleri şeyleri öğretmek, onları küfür, zulüm ve maddî 
pisliklerden temizlemektir.

İbn Hazm, Ihkâm, 1191.
Nisa, 4/65.
Fa/Ja bilgi için bkz.: İbn tla/m , thkâm, 1/97. 

^  Bkz.; Nisa, 4765; Nahi, 16/44,
Bkz.; Nahl, 16/44.
Bkz^. Maide, 5/67,
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Görüldüğü gibi Rasulullah'ın görevleri arasında "hikmetin 
öğretilmesinde vardır. Acaba bu hikmetten kasdcdilen nedir?

Alimler bu kelime üzerinde çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. 
Bu konu üzerinde en çok duran İmam Şâfjî(204/819)'dir. Ona göre 
hikmet, Rasulullah'ın sünnetidir. Taberî de hikmetin, sünnet ve 
dinî bilgi anlamında kullanıldığına dair nakilde bulunur.

Hikmet, ayrıca "adalet, hilim, ilim, nübüvvet, Rasulullah*w 
görevli bulunduğu işler, nasih, mensuh, muhkem, mûteşabih gibi 
Kur'ân ilimleri, nebilere has hükümler, şeriatin beyanı, kur'ân'm 
tefsiri, dinde güzel anlayış, ilmiyle amil olma, işin doğrusu, gerçeğe 
uygun söz, bir şeyi yerli yerinde kullanma" gibi anlamlarda 
kullanılmıştır.^^

İmam Şafiî, ^hikmetin kesinlikle sünnet olduğunu ve hkmetin 
sünnetten başka bir şeyle yorumlanamıyacağmı, Kur'ân̂ la beraber 
zikredilenin sünnetin dışında başka bir şey olamtyacağını; Allah 
Teala sünneti kendi maksadını açıklamaya aracı kildığını; sonra 
kitabla hikmeti bir arada zikredip hikmeti kitaba tabi kıldığını, bu 
avantajı peygamberimız(a.s./den başka kimseye sağlamadığını" 
söylemektedir.

3 ıbâ i de *'AIlah Teala'nm hikmeti kitab üzerine atfettiğini, 
atfedilenlerin aralarında farklılığın bulunmasının gerektiğini, 
dolayısıyla hikmetin kesinlikle sünnet olduğunu; şeriat koyma 
alanında Rasulullah'tan sadır olan söz, fiil, takrir ve çeşitli 
hükümlerin hikmetin kapsamında mutaala edilmesinin gerektiğini ve 
sünnete uymanın vacip olduğunu” ifade e tm ek ted ir.B ö y lece  
sünnetin dinde hüccet olduğu ve Rasulullah'ın emrine ittiba ve 
hükmüne teslim olmanın vacip olduğu ortaya çıkar

Kur’ân'la sünneti birbirinden ayırmak münücün değildir. İbn 
Hazm'a göre ''Biz, ancak Kurbânda olanları alınz/' diyen adam^ 
ümmetin icmaına göre dinden çıkar. Ayrıca İbn Hazm, sünnetsiz 
Kur'ân’ın olamıyacağını şu örnekle anlatır: Namaz kılmak isteyen bir

Bkz.: Bakara, 2/129; 151; AI-İ İmran, 3/164; Cuma, 62/2.
^  Fazla bilgi ify'iıvbkz: Şafiî, Risâle, s. 44-5.

'Faben. Cânn‘ 1/557.
İbn Abdilber, Câmi\ s. 40; Ragıb. Müfredat, s. 182; Kuilubi, Câmi\ 1/131; Ebu’N
Bckâ, KûIHyât,s. 382; Hamâde, Sünnet, s. 104.

^ '  Şâfiî, Risale, s. 45; Beyhakî, Dclâilu'a-Nûbûvve, 1. baskı, Beyrut, 1985,1/26.
^ ’ Hamâde, Sünnet, s. 5 1.

Şâfiî, Rtsâle, s. 49.
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adam, "güneşin kaymasından gecenin kararmast arasında bir rekat, 
fecrin tulumunda da diğer bir rekat kılsa başka bir şey gerekmez, 
Zira "salat" kelimesinin en az vaki olduğu şey, bu kadardır. 
Fazlasına gerek yoktur." Biz buna şunu da ilave edebiliriz: 
"Salat" lügat alimlerinin bir çoğuna göre "dua, tebrik ve 
tcmcîd/ululama/ağırlama" manalarma gelir Namazın sünnetle 
konulan rukunlannı kaldırırsanız geriye bir dua kalır. Görüldüğü gibi 
sünnetin hüccet oluşu dinî bir zarurettir. Bütün müslümanlar, 
sünnetin, dinin kaynaklarından biri olduğunda ve hüccet olma 
açısından Kur'ân'dan farkı bulunmadığında ittifak etmişlerdir.

7. /. Sünnetin Hüccet Oluşunun Delilleri
Sünnetin hüccet oluşu hakkında bir takım deliller ileri 

sürülmüştür. Bunlardan bazıları şunlardır.
1-Kur'ân’dan Deliller.
2-Sünnettcn Deliller.
3-Peygaml)crimiz(a.s.yın masum oluşu
4-Sünnctin vahye dayanması
5- Sahabenin tabikatı
6- Amellerin Kur*ân’la tamamlanması
Şimdi bunları sırasıyla incclcyçlim.

7. /. /. Kur̂ an'dan LhtiUer
Cenab-ı Hak, herhalukârda Rasulullah’a uymayı, ona iman ve 

itaat etmeyi faıv. kılmıştır. Bu konudaki ayetlere toplu olarak işaret 
etmede yarar vardır.

Kur'âıVda müslümanların, emir ve yasaklar konusunda 
Rasulullaha itaat etmeleri Allah’a imanla Resule imanı yine 
Allah’a itaatle elçisine itaati bir sayarak , rahmete erişebilmek için

l ]  Bkz.: lsra, 17/87.
\hwWtam. lhkâm,M2\A.

II Ragıb, A/£7/hîf/âr,s.421. 
Abdulğanî. Hucciyye, s. 275. 
Bûlî, Mehâhis,%. 15.
Haşr. 59/7.
Al-i İniran, 3/171; Nur, 24/62. 
Nisa, 4/80.
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Allah ve Rasulündcn her ikisine de ilaat etmeleri Allah ve Rasulü 
tarafından çağrıldıklarında derhal icabet etmeleri  ̂ Allah'ı 
sevmenin ve Allah'ın da kulunu sevmesinin Rasule uyma şartına 
bağlandığı , peygamberine muhalçfetlen kaçınılması; aksi takdirde 
bela ve azaba uğratılacağı Rasulullah’a muhalefetin küfür 
sayılacağı , Allah ve Rasuiunün hükümlerine karşı itaatin şart olup 
bu konuda muhayyerliğin bulunmadığı ^  ihtilaflı konularda 
Rasulullah’ın hükümlerinden kaçınmanın nifak alameti kabul 
edileceği, her ikisine de itaate çağrıldıklarında inananların sözlerinin 
'İşittik, itaat ett/k'\cn başka bir söz olamıyacağı, kurtuluşun buna 
bağlı olduğu Rasulle birlikte bulunulduğunda ondan ayrılabilmek 
için izin almanın imanın gereklerinden sayıldığı, izin istedikleri 
takdirde de izin verilmesi vurgulanmaktadır.

İbn Kayyim el-Cevziyye'nın irade ettiğine göre Resul ile 
beraber bulunulduğunda izinsiz bir başka yola ayrılmamanın imanın 
gereklerinden sayılması hususundan. Resulden izinsiz İlmî bir görüş 
ve sözün peşine gitmenin imanın gereklerinden sayılacağı hususu 
daha önemlidir. Onun izni, Kur’ân ve sünnetin işaretiyle anlaşılır.

Yukarıdaki ayetler, Rasululah'ın fiillerinin şeriatte hüccet olup 
onlara uymanın vacip olduğuna ve bu konuda müminlerin 
seçeneğinin bulunmadığına delalet etmektedir. Zira ayetlerde 
görüldüğü gibi Allah, kendisine imanı Rasulüne imanla eşdeğer 
kabul etmiş, onu kitabına mübeyyin/açıklayıcı kılmış, Rasule itaati 
kendine itaat saymış, sevgisini de Rasulüne uyma ve itaat şartına 
bağlamıştır.

7.1.2. Sünnet*tcn DcIiUcr
Sünnet’in hüccet Olduğuna ve onunla amelin vacip olduğuna 

delalet eden hadisler de çoktur. Rasulullah: "Size Allab'm kitabı ve

Al-i îmran. 3/132.
Kıifal. 8/.İ4.
Al-i Inıran, 3/31.

^  Nur. 24/64.
AM Imran, 3/32.

^  Ah/ab, 33G6. 
f  Mur, 24/47-54.

Nur. 24/62.
y  İbn Kayyim,/7im,I/.V; Sıbâ‘î,^ı7n/»e, s. 52-.-?3.

İbn Hazin, Ihkâmi, 1/99; Amîdî, İhkim, 1/151; Suyûtî, Miİlâh, s. 7-8; Abdulğanî, 
Hûcciyye, s. 305.
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onun elçisinin sünneti olmak üzere iki şey bıraktım. Onlara 
sanldığmız müddetçe ebediyyen sapıklığa düşmeyeceksiniz.'' 
sözüyle Kur’ân ve sünnetin dinin iki temel kaynağı olduğunu 
vurgular. Ayrıca ümmetinden herkesin cennete gireceğini ancak 
kendisine uymaktan kaçinanın giremıyeceğini^^ ona itaat edenin 
yine ccnnete gireceğini, isyan edenin ise itlatten kaçınmış olacağmı 

kendisine itaat etmenin Allah’a itaat etmekle aym olduğunu , 
Allah ve Rasulüne itaat edenin mutlaka doğruya isabet edeceğini 
söylemiştir. Bunlardan başka Allah Rasulü, sünnetin terk edilmesiyle 
dinin ortadan kalkacağını , sünnetin iki çeşit olduğunu, bunlardan 
birincisine, uymanın farz; terkinin ise küfür sayılacağını; İkincisinin 
tütunulması fazilet; kaçınılması ise başkasına- zorluk yükleme 
olaçağını onun sünnetiyle amel etmeyenin ümmetinden 
sayılmayacağını sapıklığa düşeceğini Cibririn kendisine 
Kur'ân'ı indirdiği gibi sünneti de indirdiğini, başka bir ifade ile 
sünnetin de kendisine vahiy yoluyla geldiğini bizim RasuluHah’ın 
emir ve yasaklarma karşı "İşittik, itaat ettik.''ûcmcmmn gerektiğini 

bununla da kalmayıp sünneti geriden gelen nesillere taşımamızın 
bir görev olduğunu Rasule ki tabın benzeri/sünnetin verildiğini, 
kendisinin haram kıldığı şeylerin Allah’ın haram kıldığı gibi 
olduğunu çeşitli vesileler anlatmıştır.

Görüldüğü gibi hadislerde de ayetlerde ifade edilen mananın 
aynısı mevcuttur ve hadis Allah'ın ahkâmını kapsamına almış bir

Muvattâ, Kader, 3.
HaJıârt, Itisam, 2.
Huhân, Itisam, 2; Müsaed, 11/361.
Huhârt Cihad 109; 1‘tisam, 3; Ahkam, 1: hfûsUm, tmâre, 32; Nesâî, Bey‘at, 27; 
İbt! Mâce, Mukaddime, 1; Müsaed  ̂11/93. 244, 252.
Müsned, IV/14. 379; Müslim, Cuma, 18; h'bu Dâvûd, Nikah, 32; Nikah,

Mukaddime, 16.
- ' Dârimi Mukaddime, 49.

/A/7 AÖce, Nikah, 1,
> MûsUm, İmâre, 50; Ebu Dâvûd, Sünnet, 46; İha Mâce, Mesâcid, 14; Müsaed, 

IV/382,415;
Dârimt Mukaddime, 49.
Buhâri, Uişam, 43; Bbu Dâvûd, Sünnet, 5; Tirmmî, İlim, 16; Edeb, 88; İba Mâce, 
Mukaddime, 6; Bey‘at, 3; IV/130, 2Ö2.
Buhâri, {\\vcL, 9; Hac, 132; Tirmizt, İlim, 7; İbn Mâce, Mukaddime, 18; Müsoed, 
V/73..
Ebu Dâvûd, Sünnet, .5; tmâre, 33; Tinntaî,Mim, \Q, Mûsncd, 11/367, IV/132.
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hüccettir. Zira Allah Teala, İmam Şafiî'nin de dediği gibi 
ahkamında sünnete yer bırakmıştır.

7.1.3, Peygamberimizin Masum Oluşu
Sünnetin hüccet oluşuna bir başka delil de, Rasulullah'ın bir 

peygamber olarak sahip olduğu "ismet" sıfatıyla her türlü hata ve 
yanılgıya düşmekten korunmuş olmasıdır.^^ Sah Veliyyullah ed- 
Dihlcvî'nin de dediği gibi bütün peygamberler, suflî arzulardan uzak 
olarak yaratılmış, son derece dürüst insanlardır. Dini esaslann 
korunmasına yönelik hususlarda bu özellikleri daha da belirgindir. 
Onlara, güzelin güzelliği, kötünün de kötülüğü vahiyle 
bildirildiğinden Allah Teala peygamberlerle süfli arzularının arasına 
girer ve bu tür arzulara meyletmelerine meydan verdirmez.

Peygambcrimiz(a.s.)’ın içtihadı da hatadan korunmuştur. Bu; 
ya hata etmeyeceği esasına ya da hatasının üzerinde bırakılmayacağı 
prensibine göredir. Rasulullah, yalan, hata ve ifliradan beri 
olmasaydı onun söz, fiil ve takrirlerinin hüccet oluşuna ayet ve 
hadislerden ycrterli derecede delil bulunamazdı. Cumhuî^un görüşüne 
göre peygamberler, büyük ve küçük günahlardan korunmuşlardır.

Biz peygamberimiz(a.s.)’ın tebliğe halel gctirecek hata ve 
yanılmalardan uzak olduğunu biliyoruz. Bu durumda tebliği içeren 
her hat)er doğrudur ve Allah nezdinde olanlara mutabıktır. Böyle 
oluşu da icma ile sabittir. Öyle ise bunlara uymak vacip olur. 
"Tebliği içeren her haber, doğrudur. " derken Resulullah’ın tebliğle 
ilgili işlerini, takrirler/onaylarını, ictihadlarını, emir ve yasaklarını 
da buna katıyoruz. Çünkü dinî hükümlerin tebliği, söz, fiil, takrir, 
icilhad, emir ve yasaktan herhangi bîri ile gerçekleşir. Öyleyse 
bunların hepsi, tebliğ şekillerinden birini oluşturur. Rcsulullah'a ait 
bütün bu tebliğ şekilleri, Allah Teala'nın onayını aldığı için 
hücccUirier.'^^

Şafiî, RMIg. s. 51 -3; Abdulğanî. Ilûcciyye, s. 319. 
i l  Bkz.; Şafiî, Risâle  ̂s. 22,43.

Şam,M uvim kâtlW /6\. 
f  Dehlevî, Huccetulluh, 1/251-252.

Fazla bilgi için blu.: Aınidi, İbkâm, 1/145-146; Abüulgani, Hucciye, s. 279-83; Bûtî, 
Mcsâbib, s. 16.
Ahdulgani, llucciyye, s. 279-280,
Abdulgani, Hucciyye, s. 282.
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Resulullah'ın tebliğ kasdedilmeyen yeme, içme, günlük 
konuşma gibi tabii işlerine gelince bunlar da hatadan korunmuştur. 
Ancak bunlann hüccet oluşu, tartışma konusu olmakla birlikte; ibâhe 
ifade etmeleri açışmdan şerî hüküm olmalarında şüphe yoktur. Bu 
konuyla ilgili nıalumatı daha önce vermiştik.

7J.4. Sünnetin Vabye Dayanması
Tebliğle ilgili olan sünnet, vahye dayandığı için hüccettir. 

RasuluMah’a ait ictihad dahi Allah'ın onayını aldığından vahiy 
mesabesinde oluşuy sünnetin hüccet oluşuna bir başka delildir. Daha 
önce sünnetin vahiyle olan ilişkisi üzerinde durulmuştu.

7.1.S. Sababc'nin Tatbikatı
Peygamberimiz(a,s.), ashabım sünnete sarılmaya davet ediyoı; 

ve kendisinden muhalefetten kaçınmalarını emrediyordu. Kur’ân’dâ 
da aym noktaya dikkat çekiliyordu. Sahabe de Kur'ân'm ve 
Rasulullah'm emrine uyarak onun bütün fiillerini, sözlerini ve 
tâkrîrlerini hayatlannda totbik ediyorlardı. Öyleyse onların bu şekilde 
ciddi tatbikatları da sünnetin hüccet olduğuna kesin delil olur. Bu 
ncdcıile sünnete uymak bize de vacip oltir.^^

Şunu belirtmek gerekir ki sahabenin, Rasulullah'm bazı 
işlerine uymadığı da olurdu. Bunun sebebi, o işin yapılıp 
yapılmaması hususunda Rasulullahdan herhangi bir açıklamanın 
bulunmamasıdır. Bunlar ise, efal-i mükellerınden mübahın konusunu 
teşkil eder.

Fakat Kur*ân ve sünnetin kesin yapılmasını emrettiği 
hükümleri uygulamada sahabe, daima istenileni yerine getirmeye 
çalışıyorlardı. Bir ayette veya dinî bir konuda problemleri çıktığında 
oftlar, Rasulullah’a müracaat ediyorlar, O da, onlara Kur’ân'm 
ahkammı tefsir ediyor, kendilerine müşkil ayetleri açıklıyor, ayrıca 
aralarında çıkan ihtilaflarda hakemlik ediyor ve husumet konusu 
davaları hallediyordu. Sahabe, onun emir ve yasak sınırını aşmıyor, 
Rasulullah’a Jıas olan işlerin dışındaki ibadet, muamelat, ahlâk gibi 
konularda ona tabi oluyorlardı. Daha açığı, peygamberimiz(a.s.) 
ashabı İle içiçe yaşıyordu;, çarşıda, pazarda, evde, mescitte, hazarda 
ve seferde hep onların arasındaydı. Sahabe, onun işini, sözünü ve

Bkz.: Abdulganî, Hucciyye, s. 334-41. 
Abdulganî, Uucciyye, s. 273-74.
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takririni gözlüyordu. Kısacası pcygamberimiz(a.s.) onların dinî ve 
dünyevî hayallarmın mihveri olmuştu. Bir gün. günlük maişetlerini 
temin için pazara inerken, ertesi gün Allah'tan yeni bir emir gelip 
gelmediğini kontrol için Rasulullah’ın yanına varıyorlardı. Yahutta 
kendileri pazara giderse komşusunu efendimize gönderiyor, ertesi 
gün de bunun tersi oluyordu. Hz. Ömer'in Umeyye b. Zeyd oğulları 
arasmda Ensardan bir komşusu ile Rasulullah’a nöbetleşe gelişi, buna 
güzel bi> örnek teşkil eder. Buharı, *’İlim için yolculuk ve 
nöbetleşe ilim öğrenme" adı altında iki başlık açmış ve sahabeden 
Örnekler vermiştir. Hadis kitaplarında bunlara dair örneklere çok 
rastlanır. Halta kadınlar bile özel hallen ile ilgili problemlerini 
halletmek için Rasulullah’ın evine giderler, bazı mahrem konuları 
hanımlarına sorarlardı.Böylece Rasulullah’ın hanımlan, ashabın 
hanımlan ile pcygambcrımiz(a.s.) arasmda köprü olurlardı.

Fakat şu kadar var kı sahabenin hepsi ilimde aynı seviyede 
olmadıkları gibi; içlerinde köylü, kentli, tüccar ve sanatkar olanlan 
da vardı. Rasulullah isC bayram, cuma ve nadir hallerin dışında bütün 
sahabeyi bir araya getirerek İslam’ı öğretmiyordu.^^ Buhâfî'nın İbn 
Mesud'dan naklettiği bir rivayete göre Rasulullah sahabeye aralıklarla 
nasihat veriyordu. 'Bunun sebebi de onlara usanç vermemekti.

Tabiundan Mesnık(63/683) sahabeyi tanımlarken şöyle der: 
”Hz. Muhammcd ashabıyla oturdum onları ıhaz/havuzgibi buldum. 
Kimi, bir; kimi, iki; kimi, on; kimi, yüz; kimi dc ycıyüzü inşam 
kendisine varsa ilmiyle onların hepsini doyururdu. Tabii kı ashabın 
çoğu, İslam açısından insanların en ileri gelenleri oldukları halde 
Resulullah'ın sünnetinin alemi/sancağı idiler.

Sahabe, Rasulullah'ın hal vc hareketlerini büük bir titizlikle 
t^ ip  ediyor, verilen emir ve yasaklar karşısında tam bir itaat 
sergileyerek onlardan hiçbiri bu konularda muhalefet etmiyordu.

Buhân,^\m,2i: 
liuhâri İlim. 26, 27.

'' Bkz. Müslim, Sıyptn, 65, 66, 73; Tirmixî, .Savm, .11; İhn ^âcc, Savm, 19; Dârimî, 
21: Sıyâm, 13, 18; VI/193. 201.
Bilgi için bk/.; Buhârî, Hayz, 14; l'lisam , 24; Mûsİim, flavA, 60; Ncsâî, Gasl, 2 i; 
Müsned,V\!\2\.
Sıbâî. Sünnet, s. 58.
Buhârî, tlim, 11; Müslim, Menâkibin, 82, 83. Tirmizî, Edcb. s. 72; Mûisncd, \I311, 
378;IV/203.

• Sıbâî, Sünnet, a.y.
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Böylece Kur'ân*ı sünnetle tamamlama ihtiyacı, bizzat 
Peygainbcr(a.s.)'ın sağlığmda hissedilmişti. Zira Kur’ân'la emredilen 
ahkamın eksiklerini Rasulullah, tamamlıyor, sahabe de onu adım 
adım takip ederek yaptığı her şeyi aynen yapıyarlardı.*^ Konunun 
daha iyi anlaşılabilmesi için bir kaç örnek verelim.

a- Buhârî'nin nakleltiği bir hat>ere göre Rasulullah bir altın 
yüzük edinmişti. Sahabeden de altın yü/ük takanlar oldu. Sonra 
Rasululllah edindiği yüzüğü attı ve "Dunu cbcdiyycn takmıyacağım. " 
dedi. Sahabe de yüzüklerini çıkardılar.

b- Rivayet edildiğine göre Peygambcriıniz(a.s.) namazda 
nalınlarını çıkarınca sahabe de çıkardı. Rasulullah buna ses 
çıkarmadığı gibi bunun sebebini de açıkladı. Onlar bundan 
RasüluMah'ın fiiline tabi olmanın vucubuna anladılar.

c-^RasululIah, sahabeye haccı umreye çevirmeyi emretti. 
Kendisi çevirmedi. Sahabe: "Sana ne oluyor ki bize haccm fcsihini 
eıûrcdiyorsiin, sen feshetmiyoniun?** <Xc,y'mcQ peygamebirimiz, '’Sizin 
işiniz size, benim işim de bana." demeyip bunu mçebur eden bir 
özrünü açıkladı.

d- Rasutullah'ıh hanımlarından Ümmü Seleme, Rasulullah^tan 
gusul esnasında saçların ıslatılmasından sordu. Efendimiz: ''Saç/arına 
üç defa su serpmensana yeterJidir/'̂ ^  ̂ buyurdu. Bu Ümmü Seleme'ye 
cevaptı. Rasulullah'a ittiba vacip olmasaydı böyle cevap vermezdi.^^ 

e- Rasulullah sahabeye tıraş olup ihramdan çıkmayı ve kurban 
kesmeyi emretri. Onlar durakladılar. Pcygamberimiz(a.s.) bu 
durumdan rahatsız olduğunu Ümmü Selemc’ye hissettirdi, Ümmü 
Seleme, Rjlsulullah'a dışarı çıkıp tıraş olmasını ve ihramdan 
çıkmasını işaret etti. Efendimiz böyle yapınca onlar da tıraş oldular

Amîdh/Ajt/î/tt 1/151.
^  Hkz.: //üAarf, i lisanı. 4; Hhu Dâvûd, Ilatcııı. Müslim, Mcııâkibin, 82, 83. Tirmiüî, 

lûlob, s. 72; Mûuncd, mil, .'^78; lV/203 
lihu Dâvûd, Salâl, 89; Dârimî, Salât. 103; Mûsncd,\\M2İ), 92.
Aınidî, İhkâm,n.y.

 ̂ lihu Dâyûd, Monâsik, 24; Ncsâî, Mcnâsik. 77; İhn hfûcc, Monâ.sik, 41, 42; Dârimî, 
 ̂ Moııâsik. 77; Müsncd, I! 1 /469.

1-a/Ji bilgi için bkz,: .A m id î./M j/n , a.y.
Müslim, Mayız, 58; Hhu Dâvûd, İ Hharot. 99; Tirmiai. I ahârct, 77; Ncsâî, l'alıârçt, 
149.
A m i d î , 1/152.
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ve kurban kesip ihramdan çıktılar. Bundan da Rasulullah'a ittibanın 
vacip olduğunu anlıyoruz.

Rasulullâh yaptığı bazı şeyleri esas almayan sahabeye kiî^rciı. 
Bazı hadis kilaplarmda ve Şanî'nin Risale'sinde rivayet edilen şu olay 
buna güzel örnek teşkil eder: Bir gün birisi, oruçlu iken hanımını 
öper. Bundan dolayı çok üzülür. Bu konuyu sormak ü/ere hanımını 
pcygambcnmiz(a.s.)in hanımlarından Ümmü Sclcme'ye gönderir. 
Ümmü Seleme, Rasulullah*ın oruçlu iken kendisini öptüğünü ona 
söyler. Kadın kocasına gelerek olayı anlatır Fakat sözüne "şerrcn/Bu 
kötü bir iş" ifadesini ekler. Kocası: '*Diz Rasulullâh gibi değiliz. 
AllaJı, Rüsulüne dilediği şeyi helal k r l ü r Kadın tekrar Ümmü 
Sclcme'ye gelir ve orada Rasulullah’ı bulur Rasulullah *'Du kadın ne 
istiyor?" ĞıŞz sorar. Ümmü Seleme olayı anlatır. Efendimiz: "Benim 
Öyle yaptığımı ona haber vermedin mi?” det. Ümmü Seleme: "Evet, 
söyledim. Ancak kadın kalktı, kocasına gitti ve olayı aktarırken 
sözüne "şerren" kelimesini eklemiş. Beyi de: "Biz, Rasulullah gibi 
değiliz. Allah Rasulune dilediği şey! helal kılar" Rasulullah
bu sözler ü/erıne kızdı ve: "Vallahi, Allahsan en fazla sakınanınız ye 
onun hududlarını en iyi bileniniz benim." buyurdu. Nitekim 
Rasulullah sahabeye Hudeybiyc anlaşmasında tıraş ojup ihramdan 
çıkmalarını emrettiğinde bunu yapmamaları üzerine yine kızmıştı. 
Sahabe ise Rasulullah'a tabi olniak için onun yapmasını 
beklemişlerdi. ^

Sahabe, sadece ibadetle değil, her işte Rasuİullah'ı takip 
ediyorlardı. Hz. önıer'in hacer-i esved’i öptükten sonra "Ey taşf Senin 
fayda ve zarar vermeyen bir taş olduğunu biliyorum. Rasulullah'ın 
öptüğünügöntıeseydiın seni öpmczdhn. sözü buna delildir.

Rasulullah. bazen yaptığı işin kendisine has olduğunu 
açıklayarak sahabenin o konuya uymasının gerekli olmadığını 
söylerdi, Sahabeye, visaf orucu yasaklanınca: "Ta Resulellah! Bİzt 
visal orucundan menettin, sen visal yaptın." dediler, Efendimiz:

II  Amİdî, İhkâm, a y.
MûsUm, Siyanı, 65, 66, 71-73; Savıtı, 31; İbn Mâce, Savm, 19;
Dân'ml Savın, 21; Muvattâ. Sıyâm, 13, 18: Müsned, VI'193. İO l, 215 
RtsâlCj^. 176.

^  SıİMÎ, Sünnet, s. 53.
_ Uuhârî, 1 lae, 60; Müslim, Itac, 250; Af<?:vatMöıiâsik, s. 14İİ; Muyattâ, Hâe, 115..
^  Aınİdî, Ihkim, a y.

• Aniidî. IhkânL I/Î5İ.
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’̂ Ben, sizden birisi gibi değilim. Rabbimin yanında gecelediğim 
zaman, bana yedirir, içirir. '*  ̂ buyurdu.

Sahabe, Rasulullah'ın vefatından sonra da ona imtisalin 
Örneklerini vermiştir. Mesela başlarına bir iş geçince bunun hakkında 
Rasulullah’ın bir hükmü olup olmadığını araştırmışlardır. Buna dair 
vrnekler de çoktur. Ancak bir örnekle yetineceğiz: ”Sahabe inzal vaki 
olmayınca guslun iCab edip etmeyeceği konusunda ihtilaf etti. Hz. 
Ömer, Hz. Aişc'ye durumu sordu. O da Rasulullah'ın yıkandığını 
nakledince Hz. Ömer ve sahabe bu hükme uydular.

Rasulullah'a, hayatta iken itaat ve ittiba nasıl farz idiyse 
vefatından sonra da sünnetine ittiba öyle farsdır. Zira naslar ona 
itaati farz kılarken hayatı ve ölümüyle kayıtlamadan ve itaati sadece 
sahabeye has kılmadan genel bir ifade ile itaat emrinin hem hayatına 
hem de ölümünden sonrasına, hem sahabeye hem de diğer insanlara 
şamil kılmıştır. ^

Sahabe, RasulullahTın yaptığı bir işi, emir telakki edip kendi 
aralarında dinî esasların yerleşmesi için birbirlerini kontrol etmişler 
ve aralarında sünnete uymada gevşek davrananlann dikkatini 
çekmişlerdir. Bir iki örnek de bunlara verelim.

Abdullah b. Mesud’dan rivâyet edilen şu olay buna güzel bir 
örnektir. Rivayet edilir ki Eşcdoğüllarından bir kadın îbn Mesud'a 
gelerek şöyle der: '*Ey Eba Abdirrahman! Bana ulaştı ki şen dövme 
yapana, dövme yaptırana, kaşlarmı aldırtana, Allah’m yarattığmı 
değiştirerek güzellik için dişlerini seyrelttirenlere lanet 
ediyormuşsun?'* îbn Mesud: ''Allah Rasulünün Idnet ettiğine ben 
niçin lanet etmeyecekmişim?"Bü husus Allah'ın kitabında var.” 
dedi. Kadın: "Ben Kur'ân'ıti iki kapağı arasında ne varsa hepsini 
okudûm; fakat ohu göremedim." dedi. Bunun üzerine İbn Mesud: 
"Eğer onu gerçekten pkumuş olsaydın elbette görürdün." dedi ve 
"Peygamber size ne verirse onu alın, sizi neden mençderse ondan 
kaçının. ayetini okudu ve kadına: "Bu ayeti okumadın ini?" diyç

Bubâfî, Şavm, 49; Müslim, Sıyâjn, 58; Ebu Dâyûd, Savm, 24; Dârimî, Savm, 14; 
MuvaitA \̂yâxn, 37; Mûsaed, H/23.

^  Amidî, Ihkim. 1/1.52.
^  Srbâî, Sûnaet, s. 55.

Buhârf, Libas, 82-87; Tefsir, 59/4; Talak, 51; Mûsh'm, I..ibas, 120; Nesâî, Zîne, 71; 
Dârimî, Isti'zan, 19; Mûsaed, 1/434; Tirminf, Kdeb, 33; libu Dâvûd, Terebcül, 5; 
Jbo Mâca, Nikah, 52.
Haşr, 59/7.98
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sordu. Kadın: -'Okudum." dedi. îbn Mesııd: 'İşte RasuJuHah bunJan 
yasakladı."d\yQ cevap verdi. Bunun üzerine kadın "Zannediyorum 
senin hanımmda bunian yapıyordur. "İbn Mesud. -'Git, bir bak. "dedi. 
Kadın giUı ve onun hanımında bir şey göremedi. îbn Mesud: "Öyle 
yap$aydı onunfa evlenmezdim. "dedi.

Aynı düşünce şu olayda da gözlenmekledir: Abdurrahman b. 
Ye/id Beytullah'ı lavafta ü/erinde elbisesi bulunan ihramlı bir kimse 
görür ve onu bu halden meneden ister. Ancak o "Baja elbisemi 
çıkartacak Kur'ân'dan bir ayet getir." diye luUuaır Abdurrahman da 
ona yukarıda mealini sunduğumuz Haşr suresi 59/7. ayetini okur.

Yine rivayet edildiğine göre TavUş ikindi namazından sonra
iki rekat namaz kılardı. İbn Abbas ona: ''Onları bırak, " dedi; Ancak
o: "Rasulullah sadece sünnet edinilmesin diye yasakîaımştır." diye
karşılık verince İbn Abbas: ''Şüplıesi2t ki  ̂Rasulullahy ikindinin
farzından sonra namaz kılmmasmı yasaklamıştır. Bu durumda senin
kılmakta olduğun bu namazdan dolayı azaba mı maruz kalacaksın
yoksa sevap mı alacaksın, bilmem. Çiiriku Yüce Allah: "Allah ve
Resulü bir şeye hükmettiği zaman inanan erkek ve kadına artık
işlerinde başka yolu seçmek yaraşmaz. " biıyunııaktadır" dedi. 
102

Görüldüğü gibi hüküm koyma konusunda Allah'la 
pcygambcrimiz(a.s.) ayette peşreşe zikredilmişler ve Rasulullah’ın 
hükmü, Allah'ın lıükmü sayılmıştır.

7. Ii6, Amellcrm Kur’an'la Tamam Olamaması
Amellerin Kur'ân'la tamam olamaması, sünnetin hüccet 

oluşuna başka delildir.
Kur'ân vc Rasululiah'lan nakledilen sahih sünnet, biri diğerine 

katılmış birbirine şeylerdir. İkisi de Allah indindendir. İtaat 
konusunda ikisinin hükmü de birdir. Kur'ân, şcriatte asıl

^  îbn Ahdill>er. CâmK^ 558-S59; Şâtil)i, MüHfaküL 1V/18: Silim, SCnnct, s. 386; 
Tlanıâdo. SünnclM. 127.
İbn Abdilbcr Câmi', â y:, Şâlibî. Muyâ/^kâL a y.', SıhÂt, Sünnet, a y.; Hamâde, 
Sünnet sx.y.

”  Ahzab, 33/.16.
ibn Abdilbcr, r im / :  s. 5.59-60; Şâtibî. Muvâlûkât, a y.; Sıbâî, Sünnet, s. 387 
Hamâdç, 5’ı//7/7ct ş. 128,

I ^  Abdulganî, Ilucciyye, s. 322. 
îbn lla/nı. /Mâm, 1/96.
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kaynaktır. Ona/Kur’ân'a baktığımız zaman Rasulullah'ın emirlerine 
uymanın yaçip olduğunu ve onun hevasmdan konuşmadığmı 
görürüz.

Rasule itaat ikrarla değil, bilakis emirlerini yapmak ye 
yasakladıklarından kaçmakla gerçekleşir.

Allah Teala, Rjasulünü tebliğ ve inzar ile göreylendirnıiştir. 
O'nun, ümmeti için şeriat adına koyduğu her şey Allah'tan bir 
açıklamadır. Onun açıklamaları Allah'ın şeriatidir ve dinidir. Tebliğ 
elliği şey ister vahy-i malluv olan Kur’ân'dan olsun, islerse vahy-i 
gayrj matluv olan sünnetten aynıdır. İkişi, arasında fark yoktur. 
Rasulullah. Kur’ân'da olmayan ek hükümler koymuştur. Bunları 
kabul etmek ve bu ek hükümler konusunda ona ilaat etmek farzdır. 
Zira Cenab-ı Hak • ”Râsul stzc neyigctıMiyse aiıpız/' buyuruyor. 
Kur'ân dışında koyulan ek hükümler, Resulün diliyle meşru 
kılınmıştır. Onun koyduğu bu ek hükümler de Allah'tan 
açıklamadır.'®*

Durum bu iken ''Biz, ancak Kur'ân'da huldüğumuz şeyi 
ahn^ ." diyenlerin din dairesinden çıkacağına dair ümmetin icmai 
nakledilir. Kaldı ki kendisine vahiy inmemiş ve Allah'tan bir 
vahiyle desteklenmemiş bir bir beşer aklı için şeriati, onun tafsilatını 
ye hükümlerini tekbaşına sadece Kur'ân'dan anlama mümkün 
değildir. Onu anlayabilmek için vahiylegelen sünnete ve 
Rasulullah'ın içtihadıyla Kur'ân'dan çıkardığı hükümlere bakmak 
gerekir. Zira Rasulullah; vahiyle indirilen sünnetin yardımıyla 
Allah'ın muradını anlayan vç Kur'ân'dan tafsili hükümleri istinbat 
etme bilgisine sahiptir. *

Sünnet hüccet olmasaydı müctehidlcrdeh hiç birisine 
sünnetten istifade etmek ne vacip ne de şahih olurdu, Böylece hiç 
kimse mükellef olduğu şeyi bilmezdi. Dolayısıyla da ahkam 
terkedilmiş, tekliflerde hükümsüz buakılnıış olurdu. Bu durmda 
teklifler, Allah için boş işlerle iştiğal anlamını taşırdı.

Müctchıd için sünnet olmadan Kur'ân'dan hükiim çıkarılması 
mümkün değildir. Zira Kur'ân icaz noktasında en üstün icaz ve

Necin, 53Z.34.
îbn Kavvım, Nâm, 1/224.

;  HHşr,5y/7.
' Ibıı Kayyim, /  Vi/n, a.y.

îbn Hazm, fhkâm, 1/214.
' '  Abdülganî, Hacciyyc, s. 322.
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belağat açısından da en yüksek mertebeye haizdir. Kur*ân ayetleri, 
gizli hazineler gibi anlamlar yüklenmiştir. Bu esrar ve anlamlar bize 
kapalıdır. Onaln ancak Allah'la mükalemesi olan ve açıklaması için 
kendisine vahiy indirilmiş bulunan kimse bilebilir. imam 
Şafiî'nin dediği gibi allah Teala insanların hepsini dinleri konusunda 
Rasulullah'a muhtaç kılmış ve kitabındaki fa rlarla  neyin yapılmasını 
Rasulullah'ın sünnetiyle açıkladığına dair deliller ortaya koymuştür ki 
insanlar Rasulullah'm sünnetinin Kur*ân'ı açıkladığını ona ek farzlar 
koyduğunu bilsinler. Zira her konuda Allah'ın hükmüyle 
^sulû llah 'm  hükmü ayindir * ve her ikisinin de hükmüne uymada 
muhayyerlik yoktur. * Rasulullah'm Kur-ân'lâ birlikte koyduğü her 
sünnet nas olma açısından Kur'ân gibidir. Sünnet, mücmel 
konusunda da Kur'ân'in açıklamasıdır.'*^

Kur'ân'ı eh iyi Allah'ın elçisinin anlâyabileceğini söylemiştik. 
Buhârî'nin naklettiği şu olay buna güzel bir örnektir. Şarab hakkında 
kesin nas inmediği sıralarda peygambcr(a.s.)’dan şarabın hükmü 
sorulunca '*Bam bu konüda:'*ArtiJc kim zerrç ağırhğmca hayır 
yapmışsa ona görür. Ve kim zerre kadar şer yapmışsa onu görür."

ayetinden başka bir şey nazil o l m a d ı .buyurmuştur. Şarapla 
alakası yok gibi görünen bu ayetler, dikkatle incçlcndiği zaman 
görülür ki şer namına ne işlenirse o cezasız kalmaz. Rasulullah 
şarabın zararlı olduğunu ve ondan bir takım zararların gcleceğini 
sezerek onu şer şiniğına dahil etmiş ve ayetin hükmü altına 
sokmuştur. Bunu bir başkasının söyleyebilmesi mümkün müydü?

İşte Kur*a böyle mücmel ayetlerle doludur. Bunları şerh ve 
izaha ihtiyaç vardır. Bu şerh, de ancak Allah tarafından olur. Zira 
kulları mükellef kılan, maksadı ve muradı bilen odur. İşte bu 
açıklama da, vahiyle inen sünnettir ve Allah'ın onayladığı Rasüle ait 
ictihaddır Bunun için Ccnab-ı Hak '*Sana bu p^kri/Kur'ân'ı indirdik 
ki kendilerine indirileni insanlara açıklayasın. " ^

Bu konuyu daha sonra "Sünnetin Kur'ân’ı İnceleme Yönleri’* 
başlığı altında inceleyeceğiz. Ancak burada bütün ibadet ve

I I I  Abduigani, M ıccijye, s. 323.
11 ' Şafiî, Risâle, s. 53-4.
J 1  ̂ Şafiî, Risâle, s. 56.
J J Şafiî, M 8. 98.
115 Zilzal, 99/7-8.
115 Bubid, Tefsir, 99/1; Mûsaed, 11/383. 
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muamelatla ilgili olarak "Kurbân varken sünnete ihtiyaç yoktur. " 
diyenlere şu sorulan sormadan geçemiyeceğiz; "Öğlenin dört rekat, 
akşemın üç rekât olduğunu; nıku'nun şu şekilde, secdenin bu şekilde 
olduğunu; namazda tilavetin ve selamın nasıl olacağını; oruçta kafi 
miktarın ne olduğunu; altın, gümüş, koyun, sığır ve develerin nasıl 
olduğunun beyanını; hangi tür mallardan zekat alındığını ve alınan 
zekatın miktarını; arafatta vakfe vaktini; Müzdelife'de namazın nasıl 
kılınaGağını; şeytan taşlamanın nasıl yapılacağını; ihramın nasıl 
olduğunu ve ihramda iken sakınılacak şeyleri; hırsızın elinin nasıl 
nasıl kesileceğini; yiyeceklerden elerin haram olduğunu; kurbanlar ve 
diğer hayvanların kesilme şekillerini, hadlerle ilgili hükümleri; faiz, 
muhakeme davalan, bir şeyin kendisine ait olduğunu iddia etme, 
yeminler, vakıflar, ömre bağlı yapılan ömürlük akit, sadakalar, ve 
fıkhın diğer konularının beyanı Kur'ân'ın neresinde bulunabilir.

Şüphesiz Kur*ân’da öyle cümleler vardır ki onlar kendi 
halleriyle almış olsak o konuda nasıl amel edeceğimizi bilemeyiz. İşte 
böylesi konuların hepsinde, kendisine başvurulacak merci ancak 
nebi'den yapılan nakildir, tçmada böyledir; ancak az sayıda meseleler 
üzerinde icma olduğu için zamrî olarak hadise başvurulması gerekir. 
Eğer bir kimse "Biz ancak kur'ân'da bulduğumuzu almz.” derse 
ümmetin icmai ile dinden çıkar. ***

Bu sorulara olumlu ve net cevap verebilmek için Rasulullah'ın 
bunlarla ilgili tatbikatı olan sünnete mürâcat etmenin ne kadar zaruıî 
olduğu görülecektir. îmam Şafiî de sünnetin bu konudaki rolünü 
ortaya koymak için çeşitli örnekler sunar ve şöyle der: "Aîlah 
teala dininde farzîan ve kitabında, Rasulüne açıklayacağı bazı 
kısımlar bırakınıştır...ve ona imam kendisine imanla eşdeğer olarak 
vermiştir,

Sünnetin dindeki yerini tam kavrayamamış bazı insanlar, 
szaman zaman sünneti gözardı ederek Kuı^ân'la yetinme kanaatini 
ortaya koymağa çalışmışlar ve bu bakımdan müslümanlarm arasında 
büyük ihtilaflar çıkmıştır.

Peygambcrimiz(a.s.) nübüvvet makamına sağlanan fetaneti/ 
keskin zeka ve ileri görüşlülüğü sayesinde bu konuda vuku bulacak 
ihtilafa işaret ederek şöyle buyurmuştur:"Haberiniz olsun, bana kitap

11 * İbn Hazm, Ihkâm, I/2I4.
J Bkz.: Şafîî, Risâle, s. 40-2.
*20 Bkz.: Şafiî, «İSİM s. 43.
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ve onunla birlikte onun gibisi verilmiştir. Çok geçmez sizden biri 
kolluğüna kurulur; kendisine benden bir hadis rivayet edildiği zaman 
şöyle der: Aramızda ve aranızda Allahsın kitabı var Onda helal 
olarak bulduğumuzu helal kabul eder, haram olarak bulduğumuzu 
haram sayarıẑ  Dikkat edin! Allah'ın Rasulünûn haram kıldığı da 
aynen Allah'ın haram kıldığı gibidir. Haberiniz olsun! Size ehli 
e^ekleıyırijcı hayvanlardan köpek dişli olanlar, aranızda antlaşma 
olanlara ait buluntu mallar da helal değildir " ' Bu hadis başka bir 
rivayetle de şöyledir; "Sakın ola sizden birinizi koltuğuna kurulmuş 
(şöyle bir tavır sergilerken) gönneyeyim.Ona emrettiğim ya da 
yasakladığım şeylerden bir şey gelir de şöyle der: "Dilmiyorum. 
(Böyle bir şey yok). Biz Allah'ın kitabında bulduğumuz şeye 
uyarız.

Bu hadisler, Kur’ân'da olmayan bazı emir ve yasaklann 
sünnette olduğuna delil teşkil etmekledir. Allah’la koymadığı bazı 
hükümleri RcsuIu vasıtasıyla koyar Dolayısıyla Rcsulun koyduğu 
hükümler Allah’a ait hüküm lerd ir.Y ukarıda mealini sunduğumuz 
hadisle ifade edildiği gibi Rasulullah, Allah'ın kilabıyla birlikle 
kanun koymuştur. Yani koyduğu kanunun aynısı Kur'ân'da yoktur. 
Bir başka ifade ile Kur'ân nassının olmadığı yerde sünnet, kanun 
koymuştur. Rasulullah da ne kanun koymuşsa Allah bizi ona uymaya 
mecbur etmiş ve ona uymaya kendisine itaat saymıştır. Sünnetle 
koyulan hükme uymamaktaki inallıkları mazur sayılamıyacak bir 
isyan kabul elmiş ve Rasulullah'ın koyduğu kanunlara uymamakla bir 
çıkış yolu bırakmamıştır. Değişik şekilleriyle yukarıda anlamını 
sunduğumuz hadisinde buna Efendinuzin tehdid vardır. Yukarıda

’ İihü Dâvûd. Sünnet, 5; İmâre, 33; Tirmixl\\vn\. 10; Mûsncd. 11/367; rV/r32; tbn 
Abdilber, Cârni', s. 560-^ 1; Hatib Bağdadî. KitSye, s. S-10; neyhakî, Dclâii, 
1/24-25; Vl/549; Suyûlî, Mitiâh, s. 9-11’ İniam Şallî’njn /î/A'a/tî'sini tahkik ve şerh 
eden büyük alini Alımcd Muhamnıcd Şakir, bu (ladisin kritiğini inceden inceye 
yapmış ve sahih bir hadis oiduğumı isl>al elnıjşlir .fiik/.: Şalıî, Risale, (Tah. 
Alınied Muhaınnıed Şakir), lieyrul, 19.39. s. 89-9()(Bu kitabm X9. sayfasında 4 nolu 
dipnot ile 9(). savlasında ise 1 ve 2 nolu dipnot )|
lİbu Dâvûd. Sünnet, 5; Şalu', Risâh. 1. baskı, tali. Muhantıned Seyyid Geylanî), 

.  Kahire, 1969, s, 52; Ibn AİKİilber, Câmi'\ s. .^61.
Şülibu Muvârnkât^lVm.
Şaliî, s. 51.
Fazla bilgi ivin bkz.: Şafiî, Risâlc, s. 52-54; Amidî, İhkâm. 1/147-160; İbn Hazin, 
lhkâm, \l2\^ -\l\ İbn Kayyim. /7i/7i, lJ/219-220; Suyııti, A//7îâÜL s. 10-11.
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da ifade ettiğimiz Allah diniıide ve farzlarında l^sulullah'a yer 
bırakmıştır.

RasuIullahHn vefatından sonra sghabe döneminde sünnete 
karşı ihtilaf çök az da olsa görülüyordu. Daha önce bu konularda 
malumat verilmişti. Ancak ihtilafın başlangıcına ışık tutacağından 
bir örnek vermeden geçemiyeceğiz.

Sahabeden İınran b. Huscyiıı(52/762), insanlar arasında 
olurmuş hadis naklediyordu. İçlerinden bir adil m: "Ey Ebu Nucçyd! 
Bazı hadisler anlatıyorsunuz ki biz onların aslım Kur'ûn'da 
hulmntyoruz. ” dedi. Buna sön derece kızaıi İmran om\ "Scn Kur’ân 
okudun mu?" dedi, O da: "Evcf dedi. *'Yatsı namazım dört akşam 
namazjm üç, sabahı iki, öğlcyt dört, ikindiyi dört rekat olarak buldun 
mu?" deyince "hayır" dedi. "Dunlan nereden aldınız?" ''Bunları 
bizden alınıyor tnusunuz?" "Koyunuh zekatınırı kırkda bir, söyle 
deveninkiniy paramnkini böyle olacağım Kur'ân'da buldunuz mu? 
Hayır Bunları nereden aldınız? Siz bizden, biz nebiden almadık mı? 
"Kur'ân'da eski ey/kabeyi tava f  etsinler/'  ̂ emri var. "BeytuUah'ı 
yedi kez tavaf edin," "Makamı İbrahımde iki rekat namaz 
kılınız." açıklamalarını Kur'ân'da buldunuz rnu? Ticarct malım 
bir yerde birikterecck aldatma, zekat malını memurden kaçırma, 
kurbanhğa alamet olsun dİye şişle onunsırtından kan akılma İslamda 
yoktur * Allah Teala'nın Kur’ân'da ''Resulun getirdiği şeyi alınız, 
yasakladıklarından da kaçınınz." buyurduğunu duymadın mı? 
Sizin bilmediğiniz bir çok şeyi biz Rasuîullah'tan aldık. Rivayet 
..'ttiğimiz hiidislere uyunuz. Aksi halde saparsınız. " *

Buna başka bir örnek olarak da şunu verebiliriz: İbn Abdilbei*, 
büyük muhaddis ve fakih Eyyüb cs-Sahliyânî(l3l/748)’nin şöyle 
dediğini rivayet eder: "Bir adam Mutarrıfb. Abdillah'a: "Bize hadis 
nükledip durmayın, ancak kur'ân'dan bahsedin." deyince Mutarnf 
şöyle cevap verdi: "Vallahi biz bunlarla Kur'ân'ın yerine bir bedel 
arama peşinde deği’iz. Lakın biz -Rasulullah'ı kasedederek- Kur'ân'ı

126 |„igj içilj Risâfe, s. 43; Suyûtî, s. 10-11,
T lac, 22/29.

I ~ Buhâri Salâl, 30; Haç, 69, Mûs/Jm. Mac, 180; Nosâi Mcnâsik, 144.
Buhâri Hac, 1Ö4; İlfn Mâce, Mcnâsik, 33.

'j: Dâritni Zckal, 9; 7»m/>4 Nikah, 30; Nikah, 60 ; Müsncd 11/180. 
Haşr,59/7.
JJyyİTHki, Dolâİl 1/25-26; üatib HagdâUÎ, 1/25-26; H alib  liağdâdî, Kifaye, s. 15- 
16; İbn Abdilber, Cimi", s. 563; Suyûtî. Mijfiâh. ş. 9.
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bizden daha iyi bilenin bildiklerini istemekteyiz," Görüldüğü 
gibi sünneti/Rasulullah’ın tatsikatını bir tarafa attığınız zaman 
Kuf'ân'ı istenildiği şekilde anlamak ve ondan istifade etmek mümkün 
değildir. Evzâî(157/774)’nin Mekhul(l 12/730)'den naklettiği 
"Kur'ân'jn sünnete olan ihtiyacı, sünnetin Kur’ân'a olan ihtiyacından 
fazladır. '* sözü bu iddiayı doğrular. Kurân’m sünnete muhtaç 
oluşu, sünnetin onu açıklaması ve onun mücmelini tafsil etmesi 
açısındandır. Kur’ân ise sünneti açıklamaz. Şerhin şerhcdilenden 
daha açık olacağı şüphe götürmez.

Sünnet, Kur*ân*ın açıklaması olmasına rağmen hüccet 
açısından ikisi eşit sayılmıştır. Nitekim Rasulullah; "Bana Kur'ân'îa 
beraber onun benzen verildi " buyururken buna işaret eder. 
Kurtubî, Hattabî’den Rasulullah'ın *'Bana Kıır'ân ve benzeri verildi.'' 
sözünün anlamı için iki ihtimal nakleder: Birincisi, okunan zahirî 
vahiy/Kur‘ândan verHen şey gibi okunmayan gi/il vahiy/sünnetten de 
verilmiştir. İkincisi, Kur’ân, ona okunan bir vahiy olarak verilirken; 
bir de onun benzeri bir açıklama, yani kitapta bulunanları açıklama 
izni verilmiştir onun İçin Kur’ân’m emirlerine uymak vacip olduğu 
gibi sünnetinkilere de uymak vaciptir. Bunun için İmam Şafiî; 
"Rasulüİlah'tan bir farzı kabul eden Allah'tan bir farzı kabul etmiş 
gibidir.

Yahya b. Kesir( 129/746): "Sünnet, Kur’ân'a kââîdir̂  Kur’ân ise 
sünnete kâdî değildir," derken sünnetin Kur’ân’ı açıkladığını 
kasdeder. Şatibî bu yönde bir açıklama yaparken şöyle der: "Sünnetin 
kitap üzerinde hakim bir konumda " ifadesinden maksat, onun 
açıklayıcısı demektir. Zira kitaptaki bir ayetin İki veya daha fazla 
manalara ihtimali olabilir. Sonra sünnet bu ihtimallerden maksut 
olanı belirleyince sünnete dönülmüş olup kitabın gereği tcrkedilir.

"Sünnetin Kur'ân’a kâdî olması" sözü, Ahmed b. Hanbel’e 
söylendiğinde o şöyle der: "Ben bu sözü söylemeye cesaret edemem.

îbn Abdilber, s. 563.
İbn Abdilber, Câmr, s. 563; Halib Bağdadî, Ki/3ye, s. 14; Kurtubî, Câmi, 1/39; 
Şatibî, Muvâiakât, IV/19; SuyûÜ, Miiîâh, s. 43; Kasinıî, Mehâsin, 1/191.
İbn Abdilber, CâmV, s. 563; Suyûtî, Miflâb, s. 44; Kasinıî, A/eAis/a, a y.

I l ı  Mûsned, W n  1; Hbu Dâvûd, Sünnet, 5.
Kurtubî, Câaıy; 1/38.
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Ancak sünneti. Kuran tefsir eder, açıklar, d e r i m / ' Sonuç olarak 
diyebiliriz kı Kur*ân'ın sünnete ihliyaç duymasının anlamı, sünnetin 
onu açıklaması ve mücmellerini tafsil etmesidir. Kur'ân'ı gizli bir 
hazine kabul edersek onun gizliliklerini bilen birisine ihtiyaç olur, Bu 
da sünnettir. O halde sünnet, Kur’ân'a kâdîdir, Kur'ân, sünnete 
değildir, Zira bizzat sünnetin kendisi Kur'ân'ın açıklayıcısı ve şerhi 
olmasına rağmen icaz ve i‘cazda Kur’ân derecesine ulaşamaz. Çünkü 
şcrhcdilene göre şerhin durumu daha açık ve daha kapsamlıdır.

Netice olarak diyebiliriz ki sünnet Kur'ân'ın açıkayıcısı olduğu 
olmazsa olmaz bir gerçeklilik gösteriyorsa o ziiman ilave bir hüküm 
ortaya koyma imkanını da taşıdığının kabul edilmesi gerekli bir 
husustur.

7,2. Sünnetin Hüccet Oluşunu Red
Bazıları, Kur'ân'ın bütün ahkamı ihtiva ettiğini; sünnete 

ihtiyaç duyulmadığım; sünnetin Kur'ân gibi Allah tarafından 
muhafaza edilmediğini; Kur'ân gibi yazılıp toplanmadığını; 
dolayısıyla subutu zannî olduğunu ileri sürerek sünnetin hüccet 
olmayacağını ileri sürerler. Çağdoş yazar Muhammed Tevfık 
Sıtkı: "ÂVa/n tek başına Kur'ân'dun ibarettir." başlığı altında 
yayınladığr makalesinde bu tezi savunmuştur, Bu zat ve bunun 
gibi düşünenlere gerekli cevap verilmiştir Biz bunları kısa kısa ele 
alarak inceleyelim:

I. Kur'ân'tn her şeyi ihtiva ettiği iddiası.
Bu tezi savunanlar; "Diz kitapta hiç hirşeyi eksik 

bırakmaınışızdır^ , '*Sana bu kitabı her şeyi açıklayan ve 
müslüınanlara yol göstericî  rahmet ve müjde olarak indirdik. 
ayetlerini delil olarak sunarlar.

Birinci ayette geçen "kitab”ın levh-i mahfuz olduğu ileri 
sürülür. Bu görüşü kabul edersek büyük küçük yaratılan ve 
yaratılacak olan herşeyin Icvh-i mahfuzda kaydedilmiş olduğunu

140 tbn AMilber, Çâmi\ 564; Hatib Bağdadî. Kifâye. s. 15; Kurtubî, C im i’, 1/39; 
Şatibi, Muvâfakât IV/19; Suyûtî, s. 64-65; Kasimî, Mchâsin, 1/191.
SuyCılK Mi/lâb, s. 44.141

I ̂  Sıbâî, Sünnet s. 153; Abdülgani, I/.109.
Enam, 6/38.
Nahi, 16/89.
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söylemek yerinde olur,*'*  ̂ Buna göre herşeyin Kur'ân'da olduğu fikri 
kendiliğinden hükümsüz kalır.

İkinci ayette geçen "kitab" kelimesi ise Kur’ân'dır. Kur'ân 
şeriatin bütün ahkamını açıklamıştır. Zaten onun inişinden maksat da 
odur. Ancak kur’ân, sünneti reddedenlerin iddia ettiği gibi açıklamak 
yapmaz. Müfessirlerin ifadesine göre Kur'ân’ın açıklamaları değişik 
şekillerde olur. O, ya açık nas yoluyla çakılar. Namazın, haccın, 
zekatın, orucun vacip; alışverişin, temiz şeylerin ve nikahın helal; 
Tai/in, pis şeylerin ve ahlaksızlıkların haram oluşunu açıklaması 
buna örnek teşkil eder. Bu tür açıklamalarda tafsilata gerek yoktur. 
Kur'ân ya da açıklamsını mücmel olarak verir. Tafsilâtını sünnet, 
icma, kıyas ve diğer muteber delillere havale eder ki t)u deliller de 
Kur'ân nassıyla tesbit edilmişlerdir. Daha açık bir ifade ile sünnet, 
icma, kıyas ve ictihadla yapılan açıklamalar, Kur’ân açıklaması 
içerisinde mütaala edilir.

Müfessir Kasimî, "Ey akıl sahipleri ibret alın." ayetiyle 
kıyas: "RasuJun getirdiklerini alınıp;, yasakladıklarından kaçınınız."

ayetiyle de sünnete işaret edildiğini söyler ve sözünü şöye 
sürdürür: '’lnkarcılardan biri,birisi ne helvadan pişirilmesi Kur’ân'ın 
neresinde anlatılmıştır, diye sorar. O da; "Biİnliyorsanız alimlere 
soruri.''^ ayetinde"â\yt cevap verir.''

Demek ki Kur’ân şeriatin temel kaynağıdır. Bütün hükümler 
ona döner. Ancak bütün hükümleri tafsilatıyla açıklamayı kendisi 
yapmaz. Sünnete içtihada da yer bırakır. Kaldı ki konunun başında 
Kur'ân'ın tek başına bir çok şeyde hüküm koyanııyacağını vermiştik. 
O halde Kur'ân umumî ahkam kurallarını ve dinin temelini ihtiva 
eder. Kur'ân'da ahkamla ilgili ayetlerin bazısı açıktır; Bazısının 
açıklaması ise Rasulullah'a bıraJtılmıştır. Allah teala elçilerini 
şeriatin nüküııılerini açıklamak için göndermiş ve onlara itaati de 
farz kılmıştır. Rasulullah'ın ahkama ait bütün açıklamaları Kur'ân'ın 
açıklamasından ibarettir. Kitap, sünnet, icma ve kıyastan biriyle elde 
edilen ahkam, Allah kitabının hükümlcrindcndir. İster nas, ister
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Zamahşorî, KcşşâK\\l\(>', Bcydâvî, P.nvâTş I/3Ü9; Ehnülılı, Hak Dini III/1920-22. 
Bilgi ivin hkz.: Zanmlışerî, KeşşâC 11/422; Kurtul>î. Çâmi\ 111/420; Kasimî, 
A/cAa.v/rt VI/2301; Reşid Rı/a, Mcnâr, vs., 1931; VIl/39.^.
Haşr. 59'2.
Kaşr,59,7.
N ahl. 1 6 /4 3 4 .

* • " Kasimî. Mohâsin VI/2300.
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İşaret, yönünden olsun, aynıdır. ' •  ̂ Delil oluş açısından Kur'ân’la 
sünnet arasında bir fark yoktur. Ancak şeriat hükümlerinin 
çoğu,sünnetle sabit olmuştur. Kur'ân'daki hükümler ise genellikle 
mücmel ve küllî kaideler şeklindedir.

2- Allah Tcdla Kur'ân’ın korunmasmı üstlenmiştir. Şayet 
sünnet uG hüccet oîsayui, onu da köramaya dahi! ederdi.

Allah Tcala: %llah seni insanlardan koruyacaktır*' 
ayetiyle Rasulunü, '̂ Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. 
Halbuki kafirler hoşlanmasa da Allah, mutlaka nurunu tamamlamak 
istiyor. ” ayetiyle de dinini koruyacağma işaret etmiştir. İkinci 
ayette geçen "iıurullah/Ailah'ın nuru" terkibi, Allah’ın dini'yle tefsir 
edilmiştir. Dinin Kur'ân ve sünnet gibi iki önemli kayiıaği vardır 
Cenab-ı hak: "O zikri biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette 
biziz."  ̂ ayetinde "zikr"i koruyacağını va'dcdiyor. Müfessırler bu 
kelimeyi •'Kur’ân’Ma tefsir etmişlerdir. İbn H a/m  buna itiraz ediyor vc 
"zikir” kelimesiyle sadcce Kur'ân’ın korunacağını iddia edenlerin 
ddcUlinin olmadığını ileri sürerek bu kelimeden "vahy"in 
kasdedildiğini; vahyin de hem Kur'ân'ı hem de sünneti içine aldığını; 
dolayısıyla sünnetin de korünmüş olacağını savunur. Ona göre 
Kur'ân'da bir çok ayet, mücmel inmiştir. Sünnet onların 
açıklamasıdır. Mesela Kur'ân namazın sadece farz olduğunu bildirir. 
Namazın nasıl kılınacağı vc rükünleri sünnetle belirlenmiştir. 
Sünnetin korunmamış olduğunu düşünürsek namaz emriyle ilgili ne 
kalır? Yani Kur’ân’ın beyanı olan sünnetin korunmamış olduğunu 
kabul etsek Kur'ân ve din namına geride bir şey kalır mı? O 
halde "zikir" kclimesiy Kur'ân'a ve onu açıklayan sünnete de şamil 
otur. Mecazen Kur'ân yerine Allah, *’zikir" kelimesinden sünneti 
kasdctmiştir, dersek yanlış olniaz. Çünkü Kur’ân’m korunması, 
sünnetin korunmasına bağhdır. Sünnet, Kur'ân için koruyucu zırh Vc

■ ^ %\hU. Sünnet s. 153-5; Abdulganı, ffucciyye, 1/385.
nkz.Nahl. 16/44. K9.

} "  Matnâde. Sünnet s. 141 -42.
Maidc,5'67.

- l’cvk'. 9/32.
[ l'alîorî. Câmî\ VI/116; Kurtubî, Câmi\ IV/120:
\ \ l  I her. 15/9.
' ll>n I lanıı. Ihkâat 1/118-9.
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bekçi mesabesindedir. Onun mücmelini tafsil, müşkilini tefsir, 
müphemini tavdih, mullakını da lakyid eder.

Su halde Allah Teala'nm Kur’ân'ı koruyacağma dair va'di 
sadece Kur’ân’a hasredilcmez. Bundan maksat Allah’ın şeriati ve Hz. 
Muhammed'e gönderdiği dinidir. Öyleyse bu koruma, hem Kür*ân*ı 
hem de sünneti içine alır. Buna ^Bilmiyorsanız ilim erbabına sorun/’ 
160 ayeii delalet etmektedir. İlim erbabmdan maksat, şeriati ve 
Allah'ın dinini bilen ilim sahibidir. O da başta Rasulullah'tır. Zira 
Kur'ân'ı açıklamaya o, görevlendirilmiştir.*^^

Sö/ü İmam Şafiî'nin şu ifadesiyle bağlayalım: '*Arabtn yanında 
arapçayı bilmek, fıkıh ehli yanında sünneti biltnek gibidir. " 
Sünneti kaldırırsanız fıkıh diye bir şey kalmaz.

3- Sünnet büccct olsaydı Rasulullab Kur'ân gibİ onunda 
yazılmasını emrederdi. Böyle bir şey olmamıştır. Dolayısıyla 
subutu zannıdir. Subutu zannî olanla ihtieac, sahib olmaz. 
"Bilmediğin bir şeyin ardına düşme." "...Sadece zanrta
uyuyorlar. Zan ise haktan bir şey kazandırmaz(zan ile gerçeğe 
ulaşılmaz.)" ayetleri buna delalet eder. Bir şeyin sübutunun 
katiliği onun yazılmasına ve tedvinine bağlıdır. Rasulullah hadislerin 
ya/ılmasmı yasaklamış, sahabe, tabıun da yanı yolu tutmuştur. 
Böyleçe hadislerin yazılması, ve tedvini uzun müddet geciktikten 
sonragerçekleştirihniştir. Bu bakımdan hadislerde unutma ve hatalar 
olmuş olabilir. Böylece hadislerin subutu zan ifade eder ve bunlar 
hüccet olamaz, iddiası.

Hadislerin yazılışının yasaklanışı, şebebleri ve bu konudaki 
izin hakkında yukarıda geniş bilgi vermiş ve hadisin nasıl muhafaza 
edildiğini göstermeye çalışmıştık. Burada o konuyu tekrar 
etmeyeceğiz. Ancak çok Önemli bir-iki noktaya dikkat çekmek 
istiyoruz.

İddiaya dikkat edilirse hadisin hüccet olmamasına onun 
yazılmaması sebeb olarak gösterilmektedir. Halbuki hüccet 
olabilmenin şartı, yazı olamaz. Zira sözü taşıyan, adalet, zapt ve sika 
şartlarını taşımıyorsa isterse o zat bir sözü ezerlesin, isterse yazsın o

J Abdıılganî, ffucciyye, s. 390-91. 
Nahi, 16/43.
Sıbâî, Sünnet, s, 156.
Şafiî, Risâle, s. 27.
Isra, 17/36.
Necm, 53/28:
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Söze itibar edilmez. Yukarıda bu konu üzerinde de uzun uzadıya 
durmuş ve hadisin kabulünde aranan şartlan vermiştik. Burada 
şunu tekrar edelim ki bir insanda adalet; yani Allah’ın ve Rasulünün 
emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmaya; halk nazannda kişiliğini 
zedeleyici söz ve işlerden uzak durmaya sevk eden meleke; müslüman 
ve akıl-baliğ olma gibi şartİar bulunmazsa "kiiab€t.^a3^" onun 
sözünü sağlamlaştıramaz. O halde bir sözün hüccet olabilmesi, onun 
ezberlenmesi, yazılması ve sahibinin adalet sıfatına haiz 
olmasışartına bağlıdır. Sözün kabulü için onun hemen yazılması şart 
değildir. Rasulullah’uı kabileleri dine davet gönderdiği elçilerine 
yeteri derecede Kur*ân metni yazdırıp cb ellerine verdiğine dair bir 
bilgiye sahip değiliz. Çok ender olarak Kur’ân'dah değil de alıakam 
ait sünnetten bazı düsturlsuı yazdırdığından başka bir şey bilmiyoruz. 
Rasulullah gönderdiği elçilerde adalet şaitı ile birlikte bazı ayet ve 
hadislerin ezberini yeterli görüyordu. Aynca bir namazı ele alahm. 
Onun farziyeti Kur'âh’da yazılıdır; Fakat onun sair rukunlarıyla ilgili 
herhangi bir şeyin Rasulullah tarafından yatırıldığını da bilmiyoruz. 
Böyle bir şey şart olsaydı Rasulullah yazıyı terkedebilir miydi?

Kaldı ki biz yine yukanda hadislerin naisıl ezberlendiğini 
vermiştik. Araplar ezbercilikte son derece üstiin kabiliyete haizdiler. 
Sahabe ve tabiim bu konuda daha da sağlam idiler. Çünkü dinlerinin 
muhafazasını bir inanç gereği yapıyorlardı. Râsulüllah'm emri ile 
dinin hükümlerinin e ^ r le n ip  sonradan gelen nesillere aktarmaya 
çalışıyorlardı. Bu konudaki Ra^ıilullah'ın teşvikleri ve sahabenin 
gösterdiği ihtimamı öğrenmek için Hatib BağdâdTnin ”Şereu 
Ashâbİ’l-Hadîs” , "el-Kiföye" ve *cI-Câmi‘ li AhJaki’r-Râvî" adlı 
eserlerini; aynca RâmehUrmü4*ıûn "eKKfoluıddisu'l^Fâsır isimli 
kitabım okumak yeterli olacaktır.

Burada şu hususu da beltı^ltfiı kî yazı konusunda kur*ânla 
sünnet bir tutulmamalıdır. Kurbân, Ufiz ve fluna itibariyle tevatüren 
nakledilmiştir, Bunun bir kelime vey9  bir t^ rifa t yapmak
mümkün değildir. Bunun için de onun Şa&tu korumak vaciptir. Ama 
hadis, böyle değildir. Hadissin mane» nakif yeterli görülmüştür. 
Hadisi lafzı ile nakli alim olnuıyan ve üıkhı bilmeyen kimselere şart 
koşulmuştur. Kaldı ki İbnu'l-Cevzf nİn dediği gibi Kur*ân'm naklinde

Bkz..Çalışmaınız, 8.173-186.
Fa2İa bilgi için bkz: Abdulgani, Hucçiyye, s, 399-406.



2S%/bf0oâtiKAMA

btrifiGİ derecedesahife ve kitaplarda yazılı oluşuna değil; bilakis 
kalbtenn ezberine itibar edilmiştir.

7.3. Subûta Ztmnî OI&alMrl* Amelin Vacip Olmasî
Haber-i vahidin subutunun zannî olduğunu ileri sürülerek 

hüccet duşunu reddedenler vardır. Alİniler arasında mUtevatir 
Haberin ilim olduğunda » onunla kesin amel edileceğine ve hüccet 
oluşunda her hangi bir ihtilaf yoktur. Ahad habere gelince zan ifade 
etse bile cumhur onunla amelin vacip olduğunu savunur. Razi ”el- 
Mabaul” isimli ıtr in d e  sahabemn bunun böyle olduğuna dair icmai 
buluınduğuiiu; haber-i vahidin hüccet oluşunda ve onunla amel 
edileceği kom anda ihtilafın bulunmadığını savunur.

Hüccet olup keıülisiyle amelin vacip olduğu sünnet fikıhçılann 
tâstıifıne göre üç kısma ayrılır. Ahad hadisin değerlendirmesini 
yapmadan önce bu kısımlar hakkında kısaca bilgi vermede yarar 
vardır.

Mütevatir sünnet
2-Me$,lıursannet
3- Haber-i vahid

1-Mûtcvatir Sünnet
Mütevatir sünnet, aklın ve adetin yalan üzerine 

birJeşmehrint imkansız gördüğü bir topluluğun, senedin başından 
sonuna kadar yine kendileri gibi bir topluluktan rivayet ettiği sahih 
hadimi,

Mütevatir lafzen ye manen olmak üzere iki kısma aynlir. 
Kur*ân ve az sayıda hadis lafzi mütevatirin konusunu teşkil eder. 
Taharet, namaz, oruç, hac, zekat, alışveriş, nikah ve savaş hukuku ile 
ilgili hiç bir İslam! fırkanın ihtilaf etmediği pek çok hüküm de 
mane\â mütevatir kabilindendir.

Fiili sünnetin çoğu mütevatir hadisin konusunu teşkil 
eder.Bunlar; ibadet, muamelat ve ukubatın nasıl yapılacağı ile ilgili 
tatbikatlerdir, İnsanların çoğu bunlara muttali olmuş ve sonraki

î f l  Abdulgfni, Hucciyye, s. 409.
Sıbâî, SSaaet, 167.
Koçyiğit, Talat, HsdİM Usû/û, Ankara, 1967, s. 87.

* Dihlevî, HuccetuJJab, 1/379-80.
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nesillere nakletmiştir, İmran b. Hüseyin'in **Biz RasuIuJIah'tan 
aldık, siz de bizden alıyorsunuz.*' Acâı̂ i sünnet budur. Sözlü 
sünnette mütevatir azdır.

Mütevatirin subûtu katidir. Kesin ilim ifade eder. Bununla 
amel vaciptir. İnkar eden kafir olur.

2- Meşhur Sünnet
Meşhur sünnet, tevatür şartlarını taşımayan bir topluluğun 

naklettiği ve her nesilde ravisi ikiden aşağı olmayan sünneûİT. 
Başlangıçta sahabeden bir-iki kişi tarafından rivayet edilmişken daha 
sonraki nesillerde tevatür derecesine ulaşan hadisler için de meşhur 
terimi kullanılmaktadır.

Meşhur hadisin sahabeden subûtu katîdir. Ama rasuluHah’tan 
vurudu, katı değildir Bunun sebebi de hadisin Rasulullah'tan tevatür 
derecesinde bir topluluk tarafından alınmamasıdır.

Sahabeden n^lcdilen bu hadis tabiin döneminde ümmet 
tarafından kabul ile karşılanır. Halbuki bu hadissahabe döneminde 
mütevatir değildir. Sahatenin tercih olunan tarafı onların kesinlikle 
yalan söylememeleri ve onlar hakkında Allah'ın adaletli şehadette 
bulunmasıdır.

Meşhur hadisler çoktur. Bunların Kur’ân’ın mutlakını takyid, 
amm’ını tahsis eder. Meşhur hadislerle amel vaciptir.

3-Ahad Hadis
Abad Hadis, sahabe ve tabı'un döneminde ravt sayısı 

açısından tevatür şartlanna ulaşmamış her badis ahaddır. Bu iki 
dönemden sonra ravi sayısı artsa bile bu hadis yine ahaddır. Hadis 
kitapları genellikle bu hadislerle doludur, bunların da Rasulullah'tan 
vurudu zannîdir. Haricîler ve MuUezile bu hadisleri kabul 
etmezler.

j i l  Hasebullah, Usûl, s. 42; Udeh, TeşrT, s. 175.
Beyhakî, Z>e/iıZ 1/25.

 ̂ Bkz.: İbn Hazn% thkim, 1/97; tbn Abdilber, Câmi\ s. 326; Ilasebullah, C/irû4 a.y. 
ÎZ: Çakan,«B£/M;s. 110.

Udeh, 176.
jZ ,  Tevbe, 9/100.

Hasebullah, t/fftf/s. 43.
' Hasebullah, Usûl s. 43.



260 /Necati KARA

Haber-i vahid; ibadet, muamelat, kul hakkı gibi konularda 
hüccettir. Cumhura göre Kitap, sünnet, ve icma delilleriyle' 
bununla amel vaciptir.

Bir grup insan zan ifade ediyor, diye hadislerin reddine dair 
hüccetler getirmeye çalışmıştır. "Onlara, zatına ve nGÜslerinin 
hevesine uyuyorlar, , Ônların bu hususta bir bilgileri yoktur 
Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise haktan hiç bir şey kazandırmaz."

gibi ayetleri de tezlerine delil gözleterek hadisiyle hüküm 
konulduğunu iddia edenleri, Allah'ın helal kıldıklarını helal 
kılmakla suçlamışlardır.

Şatibî'ye göre yukarıdaki ayetlerde ifade edilen zannın onların 
iddia ettikleri zanla her hangi bir ilgisi yoktur. İlginin olmamasının 
üç sebebi vardır.

1- Ayetlerde kasdedilen zan, dinin temel ilkelerinde yani 
itikatta beliren zandır. Şeriat alimlerinin nezdinde kendisiyle amel 
olunan zan ise furu/amelî konulardaki zandır Furu ile ilgili olmayan 
zan yerilmiştir. Yani ayetlerde geçen zannın fyru île ilgisi olmadığı 
için bu konuda o tür zannın yeri yoktur.

2- Bu ayetlerde zan, delil olmadan iki muhaliften birini 
diğerine tercihtir. Şüphesiz bu yerilmiş bir eylemdir. Çünkü burada 
tehekküm/alay/ciddiyetsizlik sözkonusudur Ounun içindir ki ayette 
bu zanna nefsin arzusu tabi kılınmış ve "Zanna ve nefislerinin alçak 
heveslerine uyuyorlar, "denilmiştir. Sanki onlara maksatsız bir işe ve 
isteklere meyletmişlerdir. Onun için de bu zanda, yerme söz konusu 
olmuştur. Delilin araştırdığı z^n böyle değildir ve bu zan 
yerilmemiştir de. Çünkü bu nefse uymanın dışındadır. Bundan dolayı 
da ftıru meselelerinde bu zan kabul edilmiş ve gereğince ameİ 
edilmiştir.

3- Zan, ikj şekilde olur. Biru. kesin bir aşl/delile dayanan 
zandır. Bu zan şeriatte kendisiyle amel edilendir Çünkü böyle zarilar, 
belli bir delile dayanırlar. Diğeri de kesin bir esasa dayanmayan 
asılsız bir zandır. Onun için de yerilmiştir.

Bkz. Serahsî, UsûL 1/333^38.
J A m i d î ,  İhkâm, 1/291 -302; Sıbaî, Sünnet 171-186; Hasebullah. Usûl'i. 44-50. 
î ” !  Nccm. 53/23.

Necm. 53/28.
Şatibî, Ahmed Abruş-Şafi), 2. baskı, Beyrut, 1991. s. 170.
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Senedi sahih olan habcr-i vahid şeriatle kesin bir temele 
istinad etmektedir. Onun için de kabuIu vacip olur. Haber-i vahidin 
kabul ediJmesi de bu açıdandır. Kafirlerin zanlârmm ise hiç bir 
dayanağı yoktur. Onlara itibar edilmemesi ve onların reddedilmesi 
gerekir.

$erî hükümlerde zan muteberdir. Mesala haber-i vahidden ve 
kıyastan çıkarılan hükümler bu kabildendir. Ba/J zanlarm şcr'an 
muteber olmalan şerî bir asla dayanmaları sebebiyledir. Zira 
galipzan, delillerin labii ye zorunlu bir sonucudur. Yüzde ellinin 
altında kalan zanna "vehim” adı vcfilir ve buna itibar edilmez.

^Ahad haberlerde hata ve unutma ihtimali vakidir. Ancak 
galip olan, doğruluktur. Külli olan hükümler doğruhdc derecesi 
açısından galip olan bilgilerüzerine bina edilir. Zira külliyatın 
korunması bunu gerektinncktedir "

Amidi’nın belirttiği gibi Muaz b. Cebel, mütevatirle ahad 
haber arasını ayırmadan sünneti kıyasa tercih etmiş, Rasulullah da 
bunu Allah'a hamdcderçk onaylamıştı. Hz. Ömer’in '’ecnın’' 
**parmakların diyeti” "kocasının diyetinden kadının mirasının 
mcn*i” gibi konularda haberci vahid bulunduğu için kıyası 
terkettiğine daincma vardır. Hz. Ömer "cenin" konusundaki haberi 
kasdederek: "Bu olmasaydı bu konuda reyimizle hükmederdik. " 
demiştir. Amidî, haber-i vahidle amelin vacip olduğuna ve 
sahabenin onunla amel ettiklerine dair bir çoH örnek sunmuştur.

Habcr-i vahide karşı çıkan kişilerin bir başka iddiasınm da 
"Onun subutunun zanriî oluşu" hakkında olduğunu söylemiştik. 
Burada şu hususa dikkat çekmeden gcçemiyeceğiz. Subûtu zannî diye 
kabulde tereddüd etmek islediğiniz hadisler, onları Rasulullahtan 
alan ve sayılan tevatür hadisi nakledenlerin sayısma ulaşmayan 
sahabîlere göre zannî değil, katidir Bize göre zannidir. Bu hadisler 
vc Rasulullah'ın tüm dini tatbikatı sayılan sünneti bize bu zanlar 
tarafından aktarılmıştır.

Kasimî’nin dediği bir hadisi tek sahabı'nin rivayet etmesi 
hadisin sıhhatine zarar vermez,. Sahabenin vc imamların naklettiği

Şatibî,77waOT, s, 170-171,
Şalibî, Muvâ/Skât IV/63.

M uvâfUm  1/99..
1 »e Aniidî, İhkâm. 1/346.

A m id î , /^ a /n ,  a.y.
Fazla bilgi için bk/-. Aı\M\, tbkâm, 1/297-299.
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hadisler, bu gibi şeylerden dolayı reddedilemez. Nice hadisler vardır 
kı tek sahabe rivayet etmiştir ve ümmetin hepsi tarafından kabul 
görmütük. Daha doğrusu bir sahabenin nakledip de sahabe ve 
sonradan gelen alimler tarafından kabul edilmeyen bir hadis 
bilmiyoruz. M e^la tabiundan Zührî( 124/742), altmış kadar hadisi
tek başına rivayet ettiği halde bunlardan hiç biri reddedilmemiştir.
190

Şimdi sahabenin naklettiği bu sünnetin bazısını tereddüdsüz- 
kabul ederken bazısı üzerinde neden şüphe intaç edecek sözler 
söyleniyor? Söylenirken de hepsi sıfatla söylendiği biliniyor mu? 
Yani bunu söyleyenler adalet, zapt ve sika şartlarına haiz mi?

Bilindiği gibi sahabenin hepsi adildi, muttaki idi. Kasden 
yalan söyledikleri sabit değildir. Eşit seviyede olmasa l?ile 
Rasulullah’ın dini ahkamla ilgili hadislerini ezbere biliyorlardı. 
Rasulullah da yazma yerine onlara ezberi öneriyordu. Sonra 
sahabenin bu sıfatlara haiz olduğunu bize Allah kitabında Rasulullah 
da sünnetinde haber veriyordu. Yukarıda da zaman zaman 
belirttiğimiz gibi Rasulullah, üç asrın insanını/sahabe, tabiîn, tebe-i 
tabiindi en hayırlı insanlar olarak takdim etmektedir. İslam dininin 
ikinci kaynağı sünnet hakkında şüpheler meydania getirmek 
isteyenlerin bir çoğu ölçü olarak kendi görüş ve anlayışlarını alırlar. 
Maliki mezJıebine mensup büyük hadis alimi Salih b. Muhammed el- 
Fullanî(1218/1803)'nin bunlar hakkındaki sözlerini önemine 
binaen özetle buraya alalım: ''Dazı insanları görürsün, görüşlerine 
uygun bir hadis buiâuklan zaman sevinir, ona boyun eğer ve teslim 
olurlar. Nesh ve zayıflıklardan salim ve sahih olmasına rağmen kendi 
imamının mezhebi dışında bir mezhebi destekleyen bir hadis bulursa 
uzak ihtimallerin kapılarını açar ve hadisten uzaklaşır ve kendi 
mezheb imamı için tercih yollarım aşar... Görüşüne ters düşen 
hadislen tahrif eder. Bütün bunlardan aciz kaldığı zaman delilsiz 
olarak nehsi iddia eder Hadis alimlerinden biri ona nasihat ettiği 
zaman ona düşman kesilir "

Sünneti gerek subûtu gerekse delaleti hakkında ileri geri 
konuşanlara İmam Şafiî'nin şu sözleriyle cevap verelim; ''İnsan

Kasimî, ATara/ût s, 99,
191
192
193

Bkz. : Halib lîagdâdî, ^ e re^ s . 13-22.
Bkz. .’Kehlıâlc, <̂ )nıer Rıa», Mu'cemul-Möellitîn, Beyrut, tş., V/12. 
Kasiınî. Kavâid s. 93-4.
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sünneti bilmezse o zaman ondan sünnete teıs söz meydana gelir. 
Aslında o sünnete karşı ters sözü kasden söylemez; ya gaflet eder, ya 
da te'viîde hata eder,"

Hadisleri r^detmek için onlann zan ifade etti^  iddiası 
yanında hadislerin Kur*ân'a arzı meselesi vardır, bazılan hadislerin 
sahih olup Gİmadığını tesbit için onlann Kur'ân*a vuralmasını ortaya 
atar ve bu konuda da hadis naklederler. Kısaca bu konu tzerinde 
durulmasında dâ yarar vardır.

7.4, Hadislerin Kur'an’a Arzı Meselesi
Allah Teala Rasulüne kayıtsız, şartsız itaat etmeyi ve onun 

emirlerine uymayı emretmiştir. Kur'ân için de aynı şey söz 
konusudur. Bazı kimseler, hadisi kabul edebilmek için o hadisin 
Kur’ân’la karşılaştınlmasım; şayet Kur'ân'a uyuyorsa kabul 
edilmesini, uymuyorsa onun reddedilmesini ileri sürerler. Tezlerini 
isbat için de şöyle bir hadisi naklederler: "Benden size ulaşan 
hadisleri, Allah'ın kitabına vurunuz. Eğer Allah'ın kitabına uygun 
düşerse onu ben söylemişimdir. Eğer Allah'ın kitabına uygun 
düşmezse onu ben asla söylcmemişimdir. Allah, beni kitapla 
hidayete ulaştırmış iken ben nasıl olur da ona/kitaba muhalefet 
edebilirim''

İmam Şafıî(204/819), İbn Hazm(456/1063) ve Amidî 
(631/1233) böyle bir hadisin kabul edilemiyeceğini ileri sürerler.^^^ 
tbn Abdilber(463/1070) ve Şatibî(790/1388) bu hadis hakkında 
Abdurrahman b. Mehdî(198/814)’nin "Onu Hariciler ve zındıklar 
uydurdular, "sözünü naklederler.

Bazıları da böyle bir sözün Peygamberimiz(a.s.)den sadır 
olamıyacağım ve adı geçen hadisin Kur'ân'a vurulduğu zaman 
Kur'ân'a uymadığı görüleceğini; zira Allah'ın kitabında: 
"Rasulullah’ın hadisleri içinde sadece kitaba uygun olanların 
alınmasını gerekli kılanbir esasın bulunmadığını; aksine bu hadis, 
"Elçi size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondaıi

Şafiî, Risale, s. 102.
Şafiî, Risâle, % 104-5; îbn Hazm, Ibkim, 1/212-214; Amidî, Ihkâm, 1/526. 
tbn Abdilber, Câwr, s.562; Şatibî, Muvâfâkât, IV /14; Abdulali Muhammed b. 
Nizamuddin, Fevitibu'r~Rıtbamut, (MusUısfa ile  birlikte)], baskı, Mısır, 
1322/1324,1/350.



264 /Necati KARA

sakımn, " , ”Kim Raşuîe i^ t  ederse Allah *a itaat etmiş olur. " 
ayetlerine ters düştüğünü söylerler. İbn Hazm, sünnetle koyulan 
bazı hükümlerin kür'ân’da bulunmadığına dckkat çekerek bazı 
ömdder verir ve ''Banim Kur'ân-da bulabilir misiniz?'* şeklinde 
sitem eder. ^

îmam Şafii'nin Ri^le'sini tahkik eden büyük alim Ahmed 
Muhammed Şakir de Rasulullah'tan böyle bir sahih veya hasen 
hadisin gelmediği ve bu anlamda gelen hadislerin uydurma olduğu 
hakkında geniş bir incelemesi vardır.

Şunu hemen belirtmek gerekir ki Rasulullah, Kur’ân'a muhalif 
söz söylemez ve imam Şafiî’nin dediği gibi Kur*ân'a muhalif sünnet 
olmaz. Ancak sahabeden bazılarının kendilerine nakledilen 
hadisleri Kur*ân'Iâ karşılaştır(üklarında ve Kur’ân'a ters düştüğü için 
reddettiklerine şahit oluyoruz., mesela Hz. Ömer, Fatma b. Kays’m üç 
talakla boşanan bir kadın için "mesken ve nafaka verilmeyeceğine'* 
dair rivayetini "Ezberlediğini veya unuttuğunu bilmediğimiz bir 
kadmı sözünden dolayı Allah'm kitabmı ve peygambçrimî (^-s.)in 
sünnetini terkedemeylzr '* diytrck TeddGtmştir.

Amidi, **Bu kadın m^hulu'lrhal/kendlzslnden rivayet yapılıp 
yapılmadığı bilinmediği tçin rivayeti kabul edilmemiştir, "der ve bu 
durumda olanlann rivayetlerinin kabul edilmeyeceğine dair icmanın 
bulunduğunu nakleder. Hz. Ömer'in reddettiği Fatma b. Kays’a 
ait rivayet: ^^Boşadığınız) o kadınlan gücünüz ölçüsünde 
otards0m â yerin bir bölümünde oturtun...Şayet gebe iseler 
Imkyin...*' ayettm tahsis için ileri sürülmüştür. 2û5 hadisin 
kuf*ân*a aykırı oluşundan t^rkedildiği görüşü de vardır.^^^ Yalnız 
Hz. Ömer, adı geçen hadisi redctederken "bellemiş veya unutmuş

2  fJİM,4/80.
Ibo Haa*n, IhJcİm, 1/2İ4; Jbd AMilber, Cimi', s; 562^3; Şatibî, MuviiSkât, 

_  IV/14.
^  tbn H a z m . 1/214.
^  ŞUpî, Risile, (Uh. Ahmed Muhammed Şakir), s. 224-225 (dört nolu dipnot).
^  Ş ^ ıt  R isih , (İa|ı. Muhammed Seyyid Geylanî) s. 105-6.

Müslim, Talak, s. 46; Ebu Divûd, Talak, 40; Dinmt, Talak, 10.
^  AmUe, Ihkâm, 1/311,313, 526-27.
^  A m i d î , 1/526
^  Yıldırm, Suat, "Hadishn Kur'aa'i» karşılaştuıas Meselesinin Kaynaklan", 

Atatürk Oniveraitesî tslamî Fakültesi Dergisi, (Tayyib Okiç Armağanı),
1978, B. 106.
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olabilir." şeklindeki açıklamasına bakılırsa Amidî'nin ileri sürdüğü 
görüş kabule daha müsaittir.

Buna bir başka bir ör«ek de şunu verebiliriz: Hz. Aişe, 
"Ehlinin üzerine ağlamasından ötürü ölünün azab göreceği"ne 
dair hadisi, "Kendi günab yûkiinu taşıyan kimse, bir başkasınm 
(günah) yükünü taşimaz." ayetine ters düştüğü için kabul 
ekmemiştir. Ancak cumhur bu hadisi kabul etmiş ve ayete ters 
düşmediğini; bilakis hadisden ölü sahibinin birisir^ ağlaması için 
emretmesinin kasdedildiğini ve araplarda ölülere hususen ağlayıcılar 
tutulduğuunu, hadisle yasaklanan hususun bu olduğunu ı ileri
sürerler.209

Kurtubî, peygamberimiz(a.s.)in "Habenniz olsun! ana kitap ve 
onunla birlikte onun benzeri/sünnet verilmiştir.” hadisini delil 
getirerek sünnetin bizatihi hüccet olduğunu; ''Benden bir hadis 
gelince Kur'ân'lakarşılaştihntz../’ zsli olmayan batıl bir söz 
olduğunu söyler. '

Suyutî de "Miftâhu’l-Cenne" isimli eserinde hadislerin 
Kur'ân'la karşılaştırilması iddiasıyla ileri sürülen bir çok hadisi 
naklederek kritiğini yapmış ve bu hadislerin hiç birinin kabul 
edilemiyeceğini isbata çalışmıştır. böyle olmasa bile ileride de 
üzerinde durulacağı gibi sünnet, Kur'ân’ın hüküm koymadığı yerlerde 
hüküm koymüştur. Daha değişik bir ifade ile sünnet bâzı hükümler 
koymuştur ki bunlar Kur’ân’da yoktur. Bunları kur’ân'a vurduğumuz 
zaman hangi kriterle karşılaşacağız? Sünnetin Kur'ân’ı tahsis ettiğini; 
hatta neshettiğinİ ileri süren alimler vardır. Bu anlamlardaki 
hadislerin Kur'ân'la karşılaştınlıiıası nasıl mümkün olur? Ama şu 
söylenebilir: Hadis diye ileri sürülen bir söz, Kur'ân’daki bir hükme 
ters düşüyorsa orada nesixh olayı ve bu sözü destekleyen herhangi bir 
delil de yoksa bu tür sözler kur'ân’a uymadığından atılmalıdır.

Demek oluyor ki sünnetin hüccet olamıyacağmı ileri sürenler 
tarafından ortaya atılan bu hadisler konusunda Muhammed Reşid 
Rıza'nın ''Uydurma badis alameti, Kur'ân'm zahirine, dindeki sabit

Buhi^  Cenaiz, 33, 34; Uf aslim, Cenaız, 16, 18, 19; Tirmizî, Genaiz, 25; Ncsâî, 
C ^ iz ,  15; Muvattâ, Cenaiz, 37; Mûsaed, 1/35,

20» Enam,6/İ64.
Şaban, s. 78.

* JO ffha Davud. Sünnet, 3; tmâfe, 33; Tirmizl tüm, 10; Mûsaed, 11/367.
Kurtuhî, C im /: 1/38.

212 Bkz. : Suyûtî, Mi/Wı, s. 21-27.
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kımllara, aklîdeliilçııe, bis vc gözlem gibi &çık hususlara aykın 
olmasıdır. " 1̂3 sözünü duştur edinerek uyanık davranılması 
gerekmektedir. ^ira Kur’ân’dan sonra dinin ikinci önemli 
kaynağı, sünnettir. Sünnetin en önemli görevlerinden biri, Kur'ân’ı 
tefsir etmek, İkincisi, kur’ân'ın söz söylenıediği yerde kanun koymak, 
üçüncüsü, Kur'ân'ı koyduğu hükünilcrde te'kid etmektir. Durum 
böyle olunca Kurbânla sünneti birbirmden ayırmak mümkün olabilir 
mî? Elbetteki Hayır! Zira Yüce Allah koyduğu hükümlerin çoğunun 
ilk yarısını Kur’ân'da vermiş, ikinci yarısını da elçisinin sünneti 
vasıtasıyla tamamlamıştır. Bir diğer husus, azımsanmıyacak kadar 
hükmü Kur'ân'da kapalı olarak verip Rasulullah'm sünneti vasıtasıyla 
tefisir ettirmiş ve Kur’ân'i jdesteklemiştir. Bir başka husus da, Kur’ân 
hükümlerinin tarnamının tatbikatın rasulüne yaptırmıştır. Bu tabikat 
da, sünnettir. Son bir husus da Kur'ân'ın sözünü etmediği alanlardaki 
hükümleri sünnet kolmuştu. Söz buraya gelmişken çalışmamızın 
üçüncü bölümü olan "Kur*ân*Sûnnet İiişkisi*'nc geçebiliriz.

Reşıd Rıza, Menâr, III/141.
Bilgi için bkz,: Abdulganv Hucciyyet, s. 472-482.

5 Şafiî, jusilet, s. 16; Yusuf Musa, Medhal s. 187-188.
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Kur*ân'la sünnet, hem muhtevâ hem de birbirini tamamlama 
açısmdan içiçedirler. Onliardan birini diğerinden ayırmak mümkün 
değildir. Zîra çeşitli naslarla kanun koyarken Kur’ân’m yöneldiği 
manalara baktığımız zaman, ahkâmdan ayiiı mana ve m asatların 
sünnette de bulunduğunu görürüz. Daha açık bir ifade ile Kitab'ın 
muhtevâsı, sünnette de mevcuttur. ̂

Kur'ân dünya ve ahiret hayallannda insanlara mutluluğu 
gerçekleştirmek için gelmiştir. Getirdiği din İslâmdır. îslâm 
mutluluğun tamamım şu üç esasta toplamıştır: Zarûrîyat, haciyyat 
vc tahsiniyet.

1. Zanıriyyat, zorunlu şeyler dŝ m:̂ \xx. Dinin, aklın, malın, 
canın ve soyun korunması gibi önemli beş esas bunun konusunu 
teşkil eder. Dünya ve ahiret menfatini elde edebilmek için kendisine 
muhtaç olduğumuz malın, canın, soyun, dini ve aklın komnması 
zorunludur. Bunların korunmaması halinde dünya menfaatlan son 
bulduğu gibi ahirette de ne nimetlerden istifade ne de bir kurtuluş söz 
konusu olabilir. Din, tekliflerini sırf bu beş şeyi korumak için koyar. 
İbadetlerin konuluması, dinin; adet kabilinden olan yiyecek, içecek, 
giyecek ve mesken edinilmesi, yiyeceklerin kontrol edilmesi, mal, 
can için koruyucu tedbirler alıp bu konularda kurallar konulması ve 
kuralları ihlal edenler için had ve kısas cezaları uygulanması, nefsin 
ve ^ / / / ı ;  zina ve haram yollara sapmadan evlenmenin, nikâh yoluyla 
yapılması, neslin; şeran meşru olan alış-veriş gibi bedelli; hibe, miras 
gibi bedelsiz mülkiyeti isbat eden vc nakleden yollarla mülkiyet 
edinilmesi vc bunların had ve tazminat hükümleriryle devamının 
sağlanması da, malın korunması içindir

2. Haciyyat Hayatın daima ihtiyaç d u y d u ^  şeyler bu sınıfa 
dahildir. Bunlar, genişlik getirmek, kolaylaştirmak, güçlüğü 
kaldırarak ne2âkctle muamelede bulunmak esası etrafında döner. 
Yolculuk ve hastalık halinde kişinin orucu bozması, çaresiz kalanın 
ölü eti yemesi, nikah akdinde mehrin hafif tutulması, temiz ve helal 
şeyleri avlamanm helal olması, borçlanmanın mubah olması,
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musâkât  ̂ selem  ̂ gibi güçlüğü kaldırıcı akitlerin gerçekleştirilmesi 
bu komi içine girer.

3^ Tahsiniyat. Bunlar, güzel ahlâk ve iyi âdetler ilgili olan 
şeylerdir. Bu da güzel âdetleri almak, kötüliUclcrinden kaçınmak 
anlamınadır. Güzel ahlâk, bunun konusunu teşkil eder. Tahsihiyyat’ı; 
ibâdetlerde, necaseti gidermek, avret maıhallini örtmek, sadaka gibi 
nafilelerle Allah'a yakınlık kazanmak; adetlerde yeme içme adabına 
riayet etmek, zararlı ve pis şeyleri yemek ve içmekten sakınmak, her 
türlü israftan kaçınmak; tnuameleJerde, zararlı şeyleri alıp 
satmamak, halkın ihtiyacı olan mallan saklamamak, alım satım ve 
borçlanmalarda yazışmak; cinayetlerde, suçluyu cezasız 
bırakmamak, savaşlarda kadın, çocuk, yaşlı ve rahipleri öldürmemek 
gibi şeyler tahsiniyatın konusunu teşkil eder;^

Kur'ân, yararların bu üç türünü genel esaslar olarak 
getirmiştir. Kur'ân'daki ahkâmın tümü bu üç maslahatın dışına 
taşmaz. Sünnet ise, kitapta yer alan bu genel esaslara detaylar 
getirmiş ve açıklamalarda bulunmııştur. Sünnete baktığımız zaman 
onun muhtevasının da bu üç kısmın dışına taşmadığım görüyoruz.^ 
Onun için Resullulah '̂Haberiniz olsun bana kitap ye onunla birlikte 
onun gibisi verilmiştir... Dikkat edin! Allahım Resulunun haram 
kıldığı da aynen Allah'ın Haram kıldığı gibidir..."  ̂ buyurmuştur. 
Zaten Cenabı Hak da "..Sana da bu fikri (Kur’ân'ı) indirdik ki, 
kendilerine indirileni açıklayasm... ”  ̂ ayetiyle Resulullah Kur’ân'ı 
açıklamak için görevlenmiş olduğunu ifade etmektedir.

Dini emirlerin tebliği için sadece K.ur’ân'ıh vahiy yoluyla 
alınıp insanlara ulaştırılması yetmemiş, dine ait bütün ahkâm, 
Allah’ın elçisi tarafından Allah'tan aİımp insanlara götürülmüş, 
bunlarla ilgili gerekli açıklamalar yine Rasul tarafından yapılıp 
ahkâm tümden uygulanacaktır.

Kur'ân'ın sünnetle olan ilişkisinin izahına geçmeden önce 
sünnetin sahibi Rasulullah'ın bir elçi olarak görev alanını belirleme

Milsâkflt, meyvenin bir kısmını atmak şartıyla bir bağı veya ağaçlan birbirine 
vermeğe denir.
Selem akdi, peşin para ile veresiye mal satmaya denir.
Fazla bilgi için bkz. Şâlibî^ Muvâfakât, 11/7-49; lV/20-24; Sıbâî, Sünnet, s. 388; 
Hamâfic. Sünnet s. 129-130.
Şâlibî, MuvâfUkât IV/20i 
Bu \iadim kaynaklan yukarıda verilmişti, bkz.
NahI, 16/44.
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de yarar vardır Zira 0 ’nun(a.ş ), neyi ne kadar yapacağı bilinmeden, 
sünnetinin dindeki fonksiyonu ve Kur'ân yanındaki konumu 
bilinemez.

1, p e y g a m b e r im iz in  GÖREVLERİ
Allah Teala Peygamberimizin görevlerini bize Kur’ân 

aracılığıyla bildirmiştir. Bunların önemlilerinden bir kaçını verelim.
Peygamberimizin gönderiliş gayesini: alemlere rahmet 

olması* insanlara Allah'm emirlerinin tebliği nedeniyle kıyamette 
Allah'ın emirlerini bilmediklerine dair bahane göstcrememeleri^, 
inkâr edenlere azabın hak olabilmçsi^^, inanıp faydalı işler 
yapanların karanlıklardan aydınlığa çıkarılması** ve insanların 
adâleti yerine getirmelerinin sağlanması şeklinde özellenebilir.

Peygamberler ve semavi kitaplar gelmemiş olsaydı, bütün 
varlık alemini yaratan Allah ve O'nun muradı nereden bilinecekti? 
İnananlara mükâfat, inkanclarâ azab, hangi esâs dayanılarak 
belirtilecekti? İnsanlığın kurtarılması için onlara verilen akıl yeterli 
değildi. Yaratan Allah kül, yaratılan kul ise cüzdü. Kûl ile cüzün bir 
araya gelmesi de muhaldi. Bu bakımdan Allah tarafından 
gönderilecek bir elçiye ihtiyaç vardı ve ona büyük görevler 
düşüyordu.

Diğer peygamberler gibi Rasulullah da bu sebeplerden dolayı 
gönderilmiştir. Ondan sadır olan her şey, yeni getirdği din için bir 
açıklama olacaktır. Ona itaat etmek ve uymak vaciptir. Zira o gerek 
vahy-i matluv/Kur'ân ve gerekse şeriatın tatbikatı Ayılan vahy-i gayri 
matluv/sünnet vasıtasıyla Allah’ın muradını açıklamaktadır.

Buna göre Rasulullah'ın görevlerini şöylece sıralayabiliriz.
1.Tebliğ: Rasulullah’ın en önemli görevi, Allah’tan aldığı 

emirierı insanlar tebliğdir.’'* Tebliği hem Kur'ân-ı hem de Kur’ân’ın 
ek hükümleri olan sünneti içine aUr.*^

I  Enbiya, 21/107.
^ Nisa, 4/165.

J Yasin, 36/70.
J Talak, 6 5 /n .
“ Mamâde, Sünnet, s. 113.

Flanıâdc, Sünnet, a.y.
I"* Şura, 42/48; Nur, 24/54; Ankebut, 29/28.
'  ̂  NahI, 16/44; Hamâde, Sünnet, 114; Aşkıa, Efâl 1/38.
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2.Allah'a Davet: Davet, öğütten ibarettir Bu görev, kafiri, 
imana; isyankar müsiümanı da itaata çağırmaktır. Allah Teala, 
Resulullah’a davette yardımcı olacak şu görevleri de yüklemiştir. 
Bunlar "tezkir/hatıriatma'' "tebşir/müjdeleme", **inzar/sonunun 
fcnâ olacağım haber vererek k o rk u tm a " d ır

3.Tezkiye:'^ Aklama anlamına gelir. Bu görev insanları 
bozuk inanç, kötü iş ve söz, çirkin âdet ve düşük ahlâktan temizleme 
ve onlan iyi huylarla donatma görevidir.

4. İyilikleri emretme, kötülüklerden menetme, güzel şeyleri 
helâl, çirkin şeyleri de haram kılma görevidir.

5. Ümmete Kurân ve sünneti öğretme: Rasulullah bu 
görevini, ”Ben sizin için baba mesabeşındcyim. size öğretiyorim. 
'*Ben öğretmen olarak gönderildim." ^  ve ”AUah beni öğretici ve 
kölaylaştıncı olarak gönderdi. sözleriyle dile getirmiştir.

6. Beyân:^^ Açıklama demektir. Daha sonra üzerinde 
durulacağı gibi beyân, Kur'ân'ın açıklaması olduğu gibi dinin tüm 
emirlerinin tebliğini de kapsar.

1.1. Beyân
Resulullahın görevleri arasında beyân görevinin diğer 

görevlerine nisbetle hem çok önemli, hem de kapsam açısından 
diğerlerinden farklıdır. Bu bakımdan Rasulullah'ın bu görevinin 
boyutlarını ve sünnetin Kurân’ı beyânını anlatmaya geçmeden önce 
beyânın tanımını yapıp çeşitlerini vermede yarar vardır. Zira îbn 
Hazm'ın dediği gibi Rasulullah'tan sadır olan söz, iş, takrir, ve 
işaretin hepsi, tCur’ân için bir beyândır. 23

1.1.1. Beyân Çeşitleri
Beyân lügatte, '̂bildirme, anlatma, içindckini ifade etme, 

başkasma anlatma, zihinde yer eden sonuç, delil, ilim, anlamlarına

ÎJ  Öaşiye, 88/21; Hud, 11/25; Ahzab, 33/46-47.
Al-i İmran, 3/164; Cuma, 62/2. 

î*  Araf, 7/157.
kbu Davud, Taharet 4; fiisil, Taharet, 35; Mûsned, 11/230. 
/hn Mâce, Mukaddim, 17.
Mûsntf4lllf̂ 29.

"  Hamâde, Sûnoct, 114; Aşkar, E m  I/3«.
23 İbn Hazm,/Alrİm I/8G.
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gelir.2^ Ebubekir cs-Sayrafı(32Ö/941)25 bu kelimeye, "Ta'rif/bir 
kavramı, bütün lüzumlu noktalanın içine alır şeklinde ifade etme'* 
anlamını verir ve beyâna ^Bir şeyi kapalı bir taraftan, açık ve 
aydınlık bir tarafa çıkarmaktır. " şeklinde bir tanım yapar. İbn 
Hazm(456/1063) da beyân kelimesi için ''Bir şeyin hakikatini 
öğrenmek isteyen kimseye, o şeyi öğrenmenin mümkün 
kıhnmasıdır."^  ̂ der

Beyân bir kaç kısımda incelenebilir.
1.Beyân-ı Tahrir: Mecaz ve tahsis ihtimalini kaldırarak 

şekilde bir sözü tekid etmektir, '*Vela tânn yetîru hi cenaheyhi/iki 
kanadıyla uçar bir kuş yoktur kt..."  âyetindeki '̂Yetini biceâneyhi/ 
iki kanadıyla uçar** terkibi, "tâir/kuş" kelimesi için beyânı
takrirdir 29

2.Bcyân-ı Tefsir: Müşterek, müşkil, mücmel ve hafi gibi 
kendisinde kapalılık bulunan ve ne kasdedildiği bilinmeyen bir sözü 
başka bir sözle açıklamakut. Mesela Kur’ân’da **Namaz kiliniz. **

buyrulmakta; ancak nasıl kılınacağı bildirilmememektedir. 
Peygamberimiz ise **Beni namaz kılarken nasıl görüyorsanız siz de 
öyle k ı l ı n . buyurarak mücmel âyeti hem sözü liem de ameliyle 
açıklamaktadır.

3.Beyân-ı Tağyir: Lafzın zahirinin gerektirdiği manayı 
bozmaktır. Takyid, tahsiŝ  istisna, sıfat, bedel ve şart gibi şeyler 
beyân-ı tağyir kabilindedir?  ̂ Mesela **Zekatınızı veriniz, '* âyeti 
umumî bir anlam taşır. Rasulullah’ın zekattaki miktan ve zekât 
mallarının sınıflarını belirlemesi ise ayetin tahsis edilmesi yoluyla 
açıklanmasıdır.^^

24 Amidî, Ibkâm, 11/24; Ebu'İ-Bekâ, Külliyât, s. 230; Hamâde, Sünnet, s. 110-111; 
Butî, s. 176-177.
Kehhaie, Ömer, Rıza, Mü'cemu’t-KfSclUûa, Eteyrut, Is., X/220.

2° Amidî, İbkâm. II/24; Bûtî, Mebâhis, s. 186.
\\mnamıJbkim,\H\.
En’am, 6/38.
Hamadanî. Teysû; 111/172; Ebul-Bekâ, Külliyât, ,̂ 230;.; Aşkar, ErH, 1/87.

^  Hamadanî, Tefstr,a.y\Eh\xVB>ikk, Külliyât, a.v; Aşkar, ^/İBta.y.
^ * Buhâri Ezan, 18; Edeb, 27- Dariml Salal, 42; Mösned, V/53.
32 Bakara 2/110.

İbn Hazm, Ibkâm, 1/79-80; Hamadanî, Teyaîr, a.y.; Ebu'l-Bekâ, Külliyât, a y.; 
A:»kar, a y.
Bakara 2/110.
A m i d î , 11/39
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4.Beyân-ı tel?dil Bu, "oesh" ekmektir "Njesh", luğatta 
**küldinna, lağvetme ve değiştİTmek%x. Istılahta ise bir hükmün 
zamamnı sona irdiğini haber vennekiir}^ Dolayısıyla bü da 
açıklama çeşitlerinden sayılır.

5. Bcyân-ı zaniret Beyâna konu olmayan bir çeşit söze veya 
söyJenmedip halde söylenmiş sayıJan bükme denir.^^ Mesela: ''Eğer 
çocuğu yok da ana ve babası ona varis oluyorsa, anasına üçte bir 
düşer. ayetinde görüldüğü gil î Ölen birisine yalnız anne ve babası 
varis olunca, annesine malın Üçte biri verilir. Babasının his$esi 
konusunda ise susulmuştur. Ancak susulınasına rağmen konuşulmuş 
gibidir. Zira ölünün ikisinden başka varisi olmadığı için buracja anne 
üçte birini alınca babaya da üçte ikisinin kaldığı zarurî olairak 
anlaşılmaktadır..^^

İhtiyaç anında sükut etmek, bile zânırî açıklâma 
kabilindendir. Mesela Resulullah b |r fiilin işlendiğini görüp ona karşı 
tepkisini göstermeye imkan bulmasına rağmon su^rak onu onaylarsa 
bu da bif beyân çeşidi olur ki buna hadis ıstılahında "ikrar" denir.

/. /. 2, Beyânın Yapıhş Şekilleri
1. Söz ve fiille yapılan bcyân.^^ l^suluUah, bu iki ^kille de 

açıklamalarda bulünmuştur. Her ikisi için de örnekler çoktur. 
Konunun daha iyi ânİaşıjabilmesi için birer örnek verelim. 
Rasulullah(a.s.), hesaba çekilen kimsenin azab göreceğini ifade 
edince Hz; Aişe, %mel deÛeri kepdisine sağmdan verilen kimse, 
kolay geçıreceğ bir hesaba çekilir. " ayeti hakkında ne dersin?*' 
diye sordu. Efendimiz ”0  şadeçe riıahşere a/zıZ/r. "buyurarak sözlü bir 
açıklama getirdi.'^^

Namaz ve hac gibi ibadetlerle ilgili tatbikatı da fiille beyâna 
ömektir^^'*

Flamadan!, a.y.; Ebu'UBekâ, Külliyât, a.y.; /^kar, EPâl a.y.
Kbu'I-fiekâ; Kûniyit,^.12,(i.
Nisa 4/11
Kbu1-Bekâ, KöniyâU S. 230.

^  Şâtİbî III/230-Î1
Amidî, İbk&nt, 11/25-26; Şâtıbî, Muvafakât, Iİl/229; Şevkânî, trşâd Butî,

tn^kak, 84/8
Müslim. Cennet. 79; Buhâıî, tlim, 35; Tinnizî, Tefsir, 85/2 
liacî, /AXrâ/Ds.l74^175; Şevkânî, Muvafakât,M.y.44
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2. Takrirle Yaptlun beyân: Peygamberinıiz(a.s.)'in, yapılan 
bazı işlere ses çıkarmaması da takrirle beyânına âmek teşkil eder.^^

3.Yazı ile beyân: J^u lu llah , dişlerin vc azalann diyeti, 
zekâtın nuktan gibi şeyleri çevre kabilelere ydzdıgı mektıy)larda yazı 
ile beyân etmiştir."^

4 İşâretle yapılan beyân: Resulullah ramazan ayının 30 veya 
29 gün olduğunu açıklarken ellerini üç defa yukan kaldırdı. Son 
kaldırışta ibham parmağını sakladı. Bununla ayın 29 gelebileceğini 
ima ediyordu.'*'^

5. Tenbihle beyân.*** Ümmü Seleme Peygamberimize(a.s.) 
oruçlu iken hanımı öpen birisinin hükmünü sorar. Efendimiz: 
**Benim de öyle yaptığımı ona haber verseydin ya!;'* buyurmuş 

olması da buna örnektir.
6. Alimler’e has olan içtihadlarla beyân^^
7. Terkle beyân^*

J. 1,3. Peygamberimize A it Beyân Çeşitleri
Resulullah kendisine vahyedileni tebliğde yukanda vermiş 

olduğumuz beyân şekillerinin hepsini kullanmış ve ayrıca 
kendisinden şu tür beyânlar da Sadır olmuştur.

1.Vahyi b ey ân ı.R esu lu llah 'a  çeşitli şekillerde vahiyler 
gelirdi. Bunlar ya Kur'ân'dan âyetle olur ya da Kur*ân’dan olmadığı 
halde vahy>i gayr-i matluv cinsinden olurdu. Hangisinden olursa 
ölsün dini tebliğ gayesiyle Allah’tan gelen her türlü vahiy, Resulullah 
tarafından sahabenin şahsında bütün insanlığa ilan edilerek 
açıklanırdı.

2.Kur'ân'da o anda bulunmayan ahkâmdan sorulanlan 
açıklaması. 3u şöyle olurdu. Ashaptan birisi kalkâr, bir soru sorar, 
Resulullah o konuda vahyi bekler ve o konunun hükmünü vermek 
üzere ayetler inerdi. Mesela zevceye iftiradan sorulmuştu da Kur’ân

Bacı, İhkâm, s. 175; Şâtibî, Muvafakât, III/229-230; Aşkar, EfH  1/89 
^  Şevkânî, hâd,s.M2.
^  Şevkânî,//yiût s. 173.

Şevkânî, İrşâd, a,y.
^  Muvatta, Siyam, 5 

Şevkânî, İrşâd, a.y.
II  Şevkânî, İı^âd a.y.; Aşkar, Efâl, 1/89.
‘ ^ îbn Kayyım, İ*lâm, 11/225
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li’an h i ^ ü i i û  getinnışti.^^ Kur'ân'da bu tür sorular ve onlar 
verilecek cevaptann kalıbı ”Sana...<lan sorarlar de ki** şeklindedir. 
Bunun örneklen Kur*ân*da çoktuT;^^

3.Kur’ân'dan ayet inmese bile sorulan bazı şeylere vahiyle 
açıklamada bulunması. Mesela henûk denilen bir koku sûründüp 
cübbesiyle birlikte ihrama giren kişiden soruldu. Cübbeyi çıkarması 
ve kokunun eserinin yıkanması yolunda vahiy geldi.^^

4. Sorulmadığı halde sünnetle bazı ahkamı açıklaması. 
Yabani eşek etinin, mut'anın, Medine avının^ kadının teyzesi ve 
halası ile birlikte nikahının haram kılınması konularındaki 
açıklamalan^^ buna örnektir ve bunlarla ilgili hükümlür, Kur'ân'da 
yoktur. İmam Şafiî'ye göre kitabın, nassın bulunmadığı yerlerde 
Resululth kanun koyar. Bu kanunlarda ona itaat edij> hükmüne 
uymak, Kur’ânla farz kılınmıştır. Resulullah’tan gelenleri kabul eden 
Allah’ın farzların kabul etmiş olur.^^

5.Kendisine ait bir işin ümmeti için caiz olabileceğini 
açtklaması.^^

6.Konuşarak izin vermese bile, haram kılınmasından söz 
etmemek suretiyle bir şeyin mübah olduğunu bcyânı.^^

T.Kufân bir şeyin vucubuna, hürmetine ve ibahesine 
hükmeder. Bu hüküm için şartlar, maniler, hususi vakitler, kayıtlar 
ve niteliklerin açıklanmasını Allah teala, Rasulüne havale eder.^^

S.Rasulull^, bazı açıklamaları da içtihadıyla yapmıştır. 
Zira ictihad da Ku/ân için bir açıklama aracıdır. Bazı hususlar vardır 
ki nasla açıklatunamış olup onlann açıklanması kıyasa ve akla 
bırakılmıştır. Kıyas, naslardan Allah'ın muradını açıklayan bir 
araçtır.^* İçtihad yoluyla insanlara farz kılman hükümler, çoktur. 
Allah Teala i n s a n i  farz kıldığı şelerde onları itatleri ile imtihan

îbn Kayyim. him , a;y.
Bilgi için bkz. Bakara, 2/İ89, 215, 217, 219, 220, 222; Maide, 5/4; Araf, 7/187; 
Enfal, 8/1; fara, 17/85, Kehf, lS/83; Taha, 20/15; Nazial, 75/42. 

i l  İbn Kayyim,/'/im, 11/225.
İbn Kayyım, h im , a.y.
Şafiî, R isih  \6, 22

II  tbfi Kayyım, A/&H 11/225:
^  fen Kayyim,/Viffl, 11/226.
^  İbn Kayyim,/'/i/n, a.y„
® İbn Kayyım, /Via», 11/236
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ettiği gibi ictihad konusunda da onların itaatlerini ölçcr.^^ Kur’ân'da 
buna dair açıkianıalar mevcutiur.^^

Kur’ân'da bazı hükümlerle ilgili nihai karar, insanın içtihadına 
bır^ılm ıştır. İmam Şâfıî bu konu üzerinde titizlikle durur. Şimdi 
onun sunduğu örneklerdçn bazılarım buraya alalım.

'̂Nereden (yola) çıkarsan yüzünü Mescid-i Harâm'a doğru 
çevir, nerede olursanız yüzünüzü o yana çevirin... Ayette geçen 
"o yana/şatrdhu" kelimesiyle arap dilinde "bir şeyin yönü" 
kaşdedilmiştir. Kıbleye dönüldüğünde doğrudan görülmediği zaman 
da içtlhâdla yönelinir. Ancak bu da imkân ölçüsünde gefçckleştinlir.

Bir başka Örnek şu ayetleri verebiliriz, "O'dur ki karanın ve 
denizin karanhklannda yolu bulmanız için size yıldızlan yarattı. 
'*0̂ ol bulmak için yararlanılacak) işaretler de (yarattı) onlar 

yıldızlarla da yol bulurlar." ^  ayetlerinde ifade edidiği gibi Allah 
onlara "alametler" yarattı ve önlerine "Mçscid-i Haram-ı” dikti. 
İşleri oraya yönelmektir. Oraya yöneliş, ancak Allah’ın kendilerine 
yarattığı bir takım alâmetlerle olur. Bu alâmetleri akıllar düşünür, 
bulur. Bütün bunlar, Allah tarafından bir açıklama türü ve bir 
nimettir.^'^

"içinizden adalet sahibi iki kişiyi şâlıit tutun,.." âyetin 
geçen "adalet sahibi"ni bilmenin yolu da akıldan geçer. Şöyle ki bir 
insan, Allah'a itaatle hareket edince adalet gerçekleşmiş olur. Şahit 
tutacak insanlar birisini itaaütar görünce bu itaat sıfatı, onun için 
adalet olur. İtaatin hilafına hareket ederse, onda adaletin tersi zuhur 
eder.^^ O da zulümdür.

"Ey inananlar, ihramda iken av öldürmeyin. Sizden kim 
kasden onu öldürürse, öldürdüğünün dengi olan bir hayvan cezası 
vardır kı (bu öldürülene denk olduğuna) içinizden İki adil kişinin 
karar vereceği kâbe'ye varacak bir kurban... '- âyetinde geçen 
"misi" kelimesi zahire göre benzerlik yönünden gövde büyüklüğünde

Şttfn, Risâİe, s. 16.
Bkz. Muhammed, 47/31 Al-i Inıran, 3/154; Araf, 7/129. 

^  Bakara 1/150.
En'am 6/197.
NahH6/16.
Şallî, Risâla, s. 23-24.
Talak 65/2.

7?  Şalîî, a.g.e., 24. 
Maide,4/95.
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eşyaya en yakın olandır. Ashâb bunu böyle anladı. Av hayvanlanndan 
öldürülene bakarız. O deve, sığır ve koyundan hangisine daha benzer 
ise onu kurban ederiz. Bunu da hakim, ictihadla belirler.

Birisinin bir şey hakkında "Bu helaldir." veya "Bu 
haramdır" demesi ilme bağlıdır. İlim de ya kilâp ve sünrietleki 
haberle yada kıyas ve icmayla elde edilir. Burada kıyâstan söz 
etliğimiz 74man yııkarıda âyetlerde geçen "kıble" "adalet" ye 
"misi"in doğruluğu üzerine delil aranır, Kıyzs, Kitap ve sünnette 
önceden geçmiş haber uygun düşmek üzere dçliHerle aranrlan 
şeydir. Zira kitap ve sünnet fiarz kılınmış olan bir hakkın 
ışârelıy^lemi’dir. ttişânıdir Bu işâreilcrin aranhıası kıblenin, adaletin 
ve mislin/ dengin aranması gibidir.

Bunun anlamı şudur: Allah ve Resulü bir şeyi naslarla helâl 
veya haram kılarlar. Hakkında Kür'ân vç sünnetten delil bulmayan 
bir şeye, Kur’ân ve sünnetle haram veya helal kılınan bir şeye 
benziyorsa biz de bunu ona benzemesinden Ötürü ya haram, ya da 
helal kabul ederiz.

Buraya kadar olan açıklamalarımızda Rcsullulah’ııi gerek 
tebliğ, gerek tefsir ve gerekse içtihadı i|c ilgili olarak görevlerini ana 
batlarıyla vermeğe çalıştık. Şimdi Resulullah'ın tam dini 
tatbikatmdan ibaret olan sünnetinin delil oiniıa ve hüküm koyma 
açısından Kur'ân yanındaki yerini anlatmaya geçebiliriz.

2. sü n n e t in  KURBAN YANINDAKİ YERİ

2, L DELİL OLMA AÇISINDAN SÜNNETİN 
KİTAP YANINDAKİ YERİ

Alimler, sünnetin bir şcr*î delil olarak kitab yanındaki yeri 
hakkında değişik görüşleri ileri sürmüşlerdir. Bazıları Kür’ân'ın 
birinGi sünnetin de ikinci derccedc lmcccl olduğunu İleri sürerken'^  ̂
bazıları da hüccet olma açısından ikisinin de eşit seviyede 
olduklarını: zira hiç bir ayette Kur'ân ve sünnetin aralarının 
ayrılacağına veya Kur'ân’ın süncttcn daha güçlü ve birinci dcrccede 
delil olduğuna işaretin dahi yapılmadığını; aksine sünnete itaatin 
vacip olduğunun vurgulandığını sîivunur.

"I} Ş a f i î , 26.
Şâtibî, Muva/akât,Wlİ6.
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Sünnetin mertcbece Kur'ân’dan sonra geldiğini savunan 
alimler, buna en önemli delil olarak Muaz b. Ccbel(18/639)'in 
hadisini getirirler. Bu hadise göre Rasulullah Muaz ’ı Yemene vali 
olarak gönderdiği zaman aralarmda şöyle bir konuşma geçer.

-Ey Muaz ne ile hükımdcccksin?
-Allah'ın kitabıyla.
-Ya onda bulamazsan?
-RcsuJulIah'm sünnetiyle.
-Onda da bulamazsan?
-Reyimle ictihad ederinP^
Muaz hadisindeki sözlerin benzerini, Hz. Ömet^in Radı 

Şureyh'e yazidığı mektubundaki tavsiylerinde de görüyoruz, O, 
mektubunda şöyle der: Ortaya çıkan bir hadise karşısmda o oİaym 
çözümünü Allahım kitabmda bulursan onunla hükmet Başka bir 
şeye iltifat etme. Allah'ın kitabmda olmayan hır şey sana gelirse, 
Rasulullah 'ın verdiği hükmnle hükmet, kitapta ve sünnette olmayan 
bir vak'a gelirse, ona insanlann icmat ile hükmet Dunların 
hiçbirinde bulunmayan bir şey gelirse istersen ictibad edersin istersen 
onu tehir edersin. Ben sana tehiri hayırlı görürüm.'̂

Hz. Ebubekir kendisine bir olay getirildiği zaman onun 
hükmünü Kur*ân'da arardı. Onda bulamazsa sünnete bakar onunla 
hükmederdi. Onda da bulamazsa, insanlara bu konuda Rasulullah*ın 
hükmünün olup olmadığmı sorardı. Bundan da netice olmadığı 
zaman insanlann ileri gelenlerini loplar, onlarla istişare ederdi. 
Onlar bir şeyde iUifak ederlerse onunla hükmederdi. Hz. Ömer’de 
aynı yolu takip ederdi. Ayrıca O, Hz. Ebubekir’in fonuyla ilgili 
hükmünün olup olmadığını da araştırırdı.'^^

Sahabenin ileri gelenlerinden İbn Mes'ud da bu konuda şöyle 
demektedir. Birisine bir hüküm gelirse bu konuda Allah’ın kitabıyla 
hükmetsin, onda bulamazsa sünnetle, onda dâ bulamazsa salihlcrm 
hükmü ile hükmetsin. Hiçbirinde bulamazsa kendi görüşüyle 
hükmedebilir. Ancak görüşü güzel olmazsa, ondan vazgeçsin; bundan 
utanmasın..

'  Ehu Davud, Akdi ye, 11; Tinnixî, Ahkam, 3; Müaaed, V/230, 236; Ibn Abdilber, 
Câmj' s. 359; Bcyhakî Ebubckr, Ahmed b. el-Huseyn. et-Mcdhal Ue's-Sûnenil- 
Kûbra{\ah. Muhanımcd Diyau'r-Rahman A'zami), Medine, 1404, s. 207-208 

i r  Nesâl Kudat, ) 1; Ibn Abdilber, Cimi', s. 359; Ibn Rayyım, h âm  1/49.
^  îbn Kayyinı, l'iâm, a.y.

Ibn Abdilber, Câmi\ s. 361; Ibn Kayyım, hâaı, 1/50; Şâtibî, MuvâfSkât, lV/6.
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Yine meşhur sahabî İbn Abbas'lan bir şey sorulduğu zaman 
Allah’m kitabında arar, onunja hükmederdi. Önda yoksa sünnetle, 
ikisinde de yoksa Hz. Ebubckir ve H/ Ömer’in hükmünü arardL 
Bunlarda da bulamazsa îetih'ad ederdi.^^

Verdiğimiz bu örneklere bakıldığında delil olması açısından 
Kur'ân'm sünnetten önce geldiği anlaşılabilir. A n c^  sünnet» 
Kur'ân'ın anlaşılmasında Kur’an gibi birinci derece kaynak olduğu 
gibi şer’î hükümlerde de Kur’ânla birlikte eşit seviyede bir delildir. Bu 
açıdan aralarında bir derecelenme sö/ konusu değildir. Bazı kimseler 
Hz. Muaz hadisiyle sahabeden naklciliğimiz diğer rivayetleri ve daha 
başka görüşleri delil göstererek Kur'ân’a göre sünnetin ikinci 
dcrecede bir delil olduğunu ileri sürmüşIcrdir.Bu iddiaları şu şekilde 
cevaplamak mümkündür.^*

l.Kur'an'ın birinci kaynak olduğuna ilk delil olarak Hz. Muaz 
hadisini gösterirler. Ancak bazıları, bu hadisin mevzuat kalıplarında 
geçliğini riyayet eder.’̂  ̂ Bazıları da hadisin senedinin muttasıl 
olrnadığenı ve ravilcrinin arasında "m eçhur vasıflı şahıslann 
bulunduğunu ileri s ü re r .T irm îz î  de hadisin bundan başka 
yecbini biîmiyorm. Bize göre bu hadisin senedi muttasıl değildir. ” 

der. Şatıbi ise, bu hadis üzerinde ileri geri konuşulduğunu 
söyler.*?

Hadisin sahih olduğunu kabul edersek Muaz hadisinde ve 
sahabeden yukarıda göriişlerini sunduğumuz Hz. Ebubckr, Ömer, 
İbn Mes'ud ye İbn Abbas’ın sözlerinde göze çarpan sıralanış, 
Şatıbi*nin dediği gibi "Daha kolay ve kendiaine ulaşıhnas! daha 
yakın olan kitapla işe başlar. Durum böyle olunca da mutlak 
surette kitabın sünnete takdim edileceğini söylemenin bir anlamı 
kalmaz, aksme hangismm takdim edileceğini delil belirler

77
78

İbn Abdilbcr, Cânii\ 362; ibn Kayyim, ham, f/^I.
likz., Şâlibî, Muvâmkât IV/6-7; Zekiyiıddin Şa'ban, Usûİ, s. 77-78; Yusuf Musa, 
Muhatnnıod, Mcdhal 188; Hudatı iieg, Muhanuned. UsûJu%Fıkh, 7. baskı, 
1969/1389, 341-342; HasebeDah, UsûL ?,!.
Abdulgaiı», H^cciyye, s. 494; Karşılaştırınız; Şâtibî, Muvafakat, IV/6 (1 nolu 
dipnot).
Fazla bilgi için bkz. Flaınâde Sûaoet, s. 188, 189; Beyhakî, Kfcdhal̂  208 (6 Nolu 
dipnot).
7«to/V/Ahkam, 3.
Muvâf3kâawn.
Şk\\\>% Muvafakat, IV/7; Abdulganî, Hücciyye, 494.
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Şatıbi ve onun yukarıdaki görüşüne katılan Abdulganî'nin bu 
yorumlan, Hz. Mua;^m Yemcn'e gönderildiği zamandaki duruma 
daha uygun gelmektedir. Zira Rasulullah döneminde sünnet 
yazılmamıştı. Sahabeden her şahıs ise ulaşabildiği kadan ile hadis 
ezbere biliyordu. Dolayısıyla hadis dağınık tarzda idi. Hadis e ^ r e  
bilen sahabiler de aym seviyede değillerdi. Bazılan, Rasulullahla 
fazla buluştuğu için çok hadis bilirken, bazılan da çok az sayıda 
hadise ulaşmıştı. Kur'ân'ın inişi de daha tamamlanmamıştı.*'* Hz. 
Muaz'ın da Kur'ân ayetlerinden veya hadislerden metinler 
götürdüğüne dair kaynaklarda bir bilgi yoktur. Diğer sahabilerden 
yaptığımız nakillere dikkatle bakıldığı ^ m an  görülür ki çıkan 
problem karşısında hadis yerine Rasuluİlah*dan o konudâ Uygulanmış 
hüküm aranmaktadır. Dolayısıyla bu rivayetler, Kur^ân'la sünnetin bu 
tür bir derecelenişine elvermez.

Abdullah Draz, Şatıbî^nin: "Sünnet dikkate alınmak 
bakımından kitap'tan soma gelir. " sözüne şöyle bir yorum getirir: 
"Kitap ve sünnet arasında ilk bakışda tearuz gibi bir durum 

görüldüğünde  ̂ kitap esas alınır ve sünnete takdim edilir. Müellifin 
kastettiği budür. "

Kur’ân'ın, sünnete mutlak olarak takdimini iddia etmek, 
fukahamn '̂ Sünnetin sübûtu ve delâleti ka(7 ise Kur'ân'ın zahirine 
takdim edilir. sözüne de ters düşer. Şurasınıda hemen belirtmek 
gerekir ki haberi ahadm delâleti, kati; Kur’ân'ın delâleti zannî ise 
ikisi, denkleşir Zira sünnetin subûtu zannî olabilmesine rağmen 
ku^’ân’ınki katidir. Bu durumda ortada bir sebeb yokken birini 
diğerine takdim caiz olmaz. Bilakis tercih delillerine bakarak 
ictihadla teVil yoluna gidilip aralan cemedilmeye çalışılır. 
Cemedilmezse bu delillerin tarihlerine bakılır. Bunlardan hangisi 
daha sonraki bir tarihte varid olmuşsa o öncekini ncshedecektir. Bu 
durumda da herhangi bir takdim söz konUsu olamaz.

Görülüyor ki Kur*ân'la sünnetin dereclenişi itibarîdir. Kitapla 
sünnet hem hüccet olma hem de dikkate alınma açısından 
eşittirler.®*

Hamâde, Suauci, 189-190.
Şâtibî, Muvafakât, İV/5 (7 nolu dipnot)
Şâtibî, Muvafakât, IV/7 (2 npl dipnot).

^  Abduiganî, Hucçtyye, s. 494.
”  Hamâde., Sünnet, 191-193; Sıbal, Sûaaet, s. 378.
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2. İkinci iddia şudur* *'Kur'ân kat% sünnet ise zannîdir. 
Sünnette katîiik,' ancak kısmen söz konusu olabilir. Tafsilatta 
karilikten söz edilemez. Kitap ise bem tcmal hem de tafsil üzere 
kat7dir̂  Kat! olan zannî üzerine takdim olunacağından kitabın sünnet 
üzerine takdimi lazım gelir.  ̂̂

Sünnâe, sahabe açısından baktığımız zaman hadisin icmal ve 
tafsil konusunda kafi olduğunu buluruz. Zira sahabe hem hadise 
şahit olmuş, hem de onu Râsulullah'tan dinlemiştir. Bu durumda 
zannîlikten söz edilemez. Hadise bizim açımızdan bakıp da onun 
mutevatif olduğunu görürsek yine 3oıkandaki iddia sahih olmaz. O 
zaman sünneti ikinci dereceye nasıl düşürebiliriz. Kaldı ki bazen 
ayetin delâleti zannî olduğu halde sunnetinki kat*i olabiliyor. Bu 
durumda da sünneti mi takdim gerekecektir? Konuya şöyle de 
bakabiliriz. Ayetin sabûtu kati delâleti zannî; sünnetin ise, aksine 
sûbûtu zannî delaleti kat'î ise ikisi de denkleşmiş olur. O zaman 
ikisinden birini uygun bir manaya hamlederek aralarını birleştirmek 
gerekir.^

3. Üçüncü bir iddia da şudur: ''Sünnet, Kurbân için ya bir 
açıklama ya da ona ek hüküm getirir. Şayet onun Km'ân'a bir 
açıklama olduğunu kabul edersek o zaman sünnet dikkate alınma 
bakımından beyân edilene nisbetle, ikinci dercccde bir yere sahip 
olacaktır. Eğer sünnet beyân edici mahiyette değil de kitaba ilave 
bir hüküm getiriyorsa bu durumda sünnete itibar kitaba 
bakıldıktan sonra ve aranılanın onda bulunmamasından sonra 
olacaktır. Bu da mertebece kitabın sünnetten önce geldiğinin 
delilidir.

Açıklananın/Kur’ân’ın, açıklayana/hadise takdiminin kabulü 
genel anlamda uygun olmaz. Önce bunların aralarının birleştirilmesi 
için çalışılır. Zira iki delille amel etmek, biriyle amel etmekten daha 
e v l a d ı r . ^ 2  Aralan cemedilemezse sünnetin buradaki görevine bakılır. 
Şayet sünnet kitabın mutlakını takyid, umumunu tahsis ediyor veya 
zahiri dışında bir manaya y6ru>örsa o zaman sünnete uyulur. Ama bu 
da birinin diğerine takdimi anlamına gelmez. Zira dikkate alma ve

Şâtibi, MuvâlSkât, IV/6; Zekiyuddin Şaban, Usûl, s. 77; Yusuf Musa, Medhal, s. 
188; Hudari Beg, Usûl s. 241 -242.

^  Abdulgani, Hucciye, s. 490.
^  Şâiibî, Muvâ/ikât, IV/6; Hudari Beg, Usûl s. 242 
^  Abdulganî, Hucciyye, s. 493.
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şerî hükümlerde hüccet olma açısından sünnet, Kuı^ân'la aym 
dcrecedcdir,^^

^Açtklananın/Kur’ân 'ın düşmesi halinde açıklayan da düşer. 
Fakat açıklayan düştüğü zaman açıkîananm kalması muhakkaktır. Bu 
durumda açıklanan/Kur'âny açıkJayan/sünnete takdim edilir. ” 
diyenlerin sözüne itibar edilirse; Kur’ân âyetlerinden bazılarını 
bazılarına takdim etmek gerekecektir. Zira bazılanntn bazılarını 
açıkladığını biliyoruz. Kaldı ki bazen Kur’ân'ın sünneti de açıkladığı 
olur. Bu durumda bazen de sünneti Kur*ân'a takdim etmemiz mi 
gerekecekT^"^

Eğer sünnet, Kur’ân'a ek hüküm getiriyorsa o zaman ona 
itibar, kitaba baktıktan ve arananın onda bulunamamasından sonra 
olacağı ileri sürülerek Kur*ân'ın sünnete takdim edileceğini 
söyleyenlere gelince, bu da doğru değildir. Zira sünnette ek olarak 
gelen hükümler Kur*ân*a muhalif değilse ikisine de uyulur. Muhalif 
gibi görünüyorsa ve sünnetin de subûtu katı ise o zaman aralarında 
te’vile gidilir. Bu durum bazı ayetlerde de görülür. Zira Müşkîlü'l- 
Kurbân konusunu ele aldığımız zaman burada âyetlerin bazılarının 
bazılanna muhalif olduğu ̂ zannedilenler de vardır. Böyle durumlarda 
iki delilden birini tcVil edip aralarını ccmetmek gerekir.^^

KUR*ÂN'A GÖRE YERİ
Delil olma açısından sünnetin Kur’ân'a göre yerini belirtmeye 

çalıştık. Şimdi biraz da sünneti hükümler açısından ele alıp; bu 
konuda Kur'ân'la olan ilişkisi ve müstakilliği üzerinde duralım.

Hz. Peygamberin sağlığında ahkâm için, Kur’ân ve kendi 
tatbikatından başka bir şey yoktu. Bu nedenle Allah'ın kitabı ile 
Rasulullah'ın tatbikatı tam manasıyla aynı dcrcceye sahipti. Fakat 
onun ölümünden sonra hadislerin sıhhati hususunda bir isbat 
meselesi ortaya çıktı. ^  Bilindiği gibi Kuı^ân'la sünnet arasında 
herhangi bir ihtilaf yoktur. Sahih ve sabit sünnetle lafzın zahirinde

^âfiî, Risâle, s. 98; Abdul^anî. Hucciyye, s. 485; Fazla bilgi için bkz. Hatnâdei 
Â'J/ıoelt s. 188, 193.
Abdulgânİ, Hucciyye, s. 493.

^  Şkm , Muvâ/Uât,\\l6.
^  Alxiulganî, Hucciyye, s. 494.

Hamidullaİı, "Sünnet" M.E.B.Î.A.. XI/243.
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birbirine bazı muhalif dununlar görülse bile bunlar arasında gerçekte 
bir terslik mümkün değildir. Şayet ayetle bir hadis çatışırsa "Siff 
nazari nokta<İan sahih ve zaman itibariyle tnaahhar olan bir hadis, 
mukaddem bir Kurbân âyetinin hükmünü kaldırıp nesbedehiUr. " 
Ayet ve hadis arasında doğruda doğruya bir tezat yoksa ve hadisi 
mesela ayetle gösterilen kaideyi ve hükmü açıklıyor ve temsil 
ediyorsa aralannda bir ihtilaf söz konusu olamaz. Her ikisinin 
hükümleri de tatbik edilir.^

Bazı kimseler görüş ve maksatlarına uygun gelmeyen hadisleri 
akıllarına ters düşüyor diye redde kalkışmışlar ve haber-i vahid-i 
toptan reddetmişlerdir, Hatta Kur’ân'ı anlamada akıllarının güzel 
gördüğü şcylelre yetinen ve ”İman edip salih ameller işleyenler için 
tattıklann^n ötbrü bir gönah yoktur." âyetini delil getirerek 
^rab ı mubah kabul edenler bile olmuştur,^

Özellikle dinî bilgileri yeterli olmayan kimselerin ellerine 
geçirdikleri bir tek ayet v ^ a  bir tek hadisi usul kaidelerini aşarak 
akıllarınca yorumlâmaya, kendi görüşlerine destek olarak sunmaya 
kalkışmaları, dini açıdan büyük tehlikeler doğurmaktadır, Kuı^ân'da 
ahkâm için küllî kaideler v a^ ilm iş tir . Şeriâtın bu külli kaidelerine 
vakıf-olmak, önlardaki maksadı anlamak, Kur’âri’ı açıklayıcı 
dürümda olan sünnete vakıf olmaya ve onun dindeki fonksiyonunu 
bilmeye bağlıdır.

Hükümleri ve Kur'ân'ı anlama açısından Rasulullahın dinî 
tatbikatı sayılan sünnetin yerinin büyüklüğü tartışılamaz,

Rasulullah*ın görevlerinden ve beyân şekillerinden bazılarını 
daha önce vermiştik. İşte Efendimiz, bu görev ve beyân şekilleri 
muvacehesinde bir taraftan kendisine in:al edilen Kur’ân’ı onlara 
okuyor, tebliğ ediyor^ öğretiyor ve ezbelemelcrini tavsiye ediyordu. 
Diğer taraftan da Kur’ân'ın dışında tebliğe dair inen vahiyle, hem 
Kur’ândaki mücmel, muşkil gibi ayetlerin âçıklamasmi yapıyor, hem 
kur’ân'ın sustuğu konularda hükümleir koyuyor, hem de gerek Kür*ân 
ve gerekse sünnetle konulan hükümlerin tatbikatını fiilî olarak 
sahabeyle birlikte gerçekleştiriyordu. Bazı konulârda da sahabeyle

^  Hamiduilah, S û m ef, M.E.B.I.A.. a.y.
^  Hamiduilah, "Sünnet"̂  a.y.

Maide,3/93.
* Şâiibî, hisâm, s. 16»; Şâtibî, Muvâfikât, III/ 260. 

şâiibî, MuvâlakâU III/257.
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İstişare ediyor ve içtihada baş vuruyordu. Ancak daha önce de ifade 
etliğimiz gibi onun içtihadı hatah olduğu zaman Allah tarafmdan 
tashih; isabetli olduğunda da onaylandığı için o da vahiy hükmünde 
sayılıyordu. Dolayısıyla Allah’ın hükmünün bulunmadığı bir konuda 
Rasulullah'm koyduğu hükümler, Allah'ın hükmü 
mesabesindeydi.^®^ Zira îmam Şâllî’nın dediği gibi Allah Teâla 
dininden, farzlarından ve kitabından Rasulüne hüküm koyacağı 
yerler bırakmış ve Rasulün açıkladığı bu şeyleri dinine birer alamet 
sayıp bu konuda ona itaati far/, isyanı da haram kılmıştır.

Kur’ân, peygamberlerin gönderiliş gayelerinin hepsine 
şamildir. Onda l^nun ve yasalar, ahlakî kurallar, teşvikler 
sakmdırmalar, örnek alınması geı-eken kurallar ve tevhid ilkeleri 
vardır. Kur'ân'ın icmâlî ve t^silî olarak doğruluğu kesindir. Bir 
ayetinden, bir harfinden veya bir kelimesinden şüphe eden dinden 
çıkar. Allah'ın dininde anlayışlı olan bir alimi ilgilendiren en önemli 
iş, Allah’ın koyduğu şeriatı ve kitabındaki hükümlerini doğru bir 
şekilde anlayabilmesidir.

Peygamberin Kur’ân'î tebliğ dışında önemli bir işi daha vardır. 
O da bu kitabın âyetlerini izahı ve Allah’ın Kur’ân’da indirdiği 
umumî kuralları ve mücnıerhükümlcrı,açıklaması vc bunlara tafisilat 
getirmesidir. O halde sünnet, Kur'ân'ın beyânıdır. Dinin 
anlaşılabilmesi için müslümanlârın Allah'ın açıklamalarını bilmeye 
de ihtiyaçları vardır. Kur’ân'ı gerekliği şekilde anlamak ve ahkâm 
âyetlerinden bir çoğundan murad-ı ilahinin ne olduğunu bilmek 
ancak Rasulullah'a müracaatla bilihcbiiir. Zira Rablerinden 
kendilerine indirilen şeyi insanlara açıklamak için Rasulullah 
görevlendirilmiştir.

Bütün bunlardan dolayı sünnet kitaptakine ve onun 
dışmdakilerc delalet açısından üç kısma ayrılır. Şu konuda sünnetin 
üçe ayrıldığını İmamı Şafiî ileri sürmüş, cumlmr-u ulemâ ona tabi 
olmuş ve bazı alimleri bu üçlü tasnife iki madde daha ekleyerek bu 
konuda sünnetin kısımlarını beşe çıkarmışlar. Bunları aşağıya alalım, 
Şafiî’ye ail olanlar ilk üç maddede zikredilenlerdir. Son iki madde de, 
sonradan gelen alimler tarafından katılmıştır.

Şâfiî, Rısâhfs. 51,
Şâfıî, Rısâlc\ s. 43; Karş.; Nur 24/171-172.
Sıbâî Sünnet s. 376.
Şâiîî Rİüâ/e, s, 52-53; îbıı Kayyım, /'Jâm, 11/220.
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2 3 .
KUR̂ AN*A GÖRE TASNİFİ

1. Sünnet Kur'ân*daki hükümlere uygun hükümler ihtiva eder.
2.Açıklamaya muhtaç olan Rur'ân naslarmı açıklayıcı 

hükümler getirir
3.Kur’ân'da hiücmü bulunmayan meseleler hakkında hükümler

4. Kur’â ı ^  yer alan bâzı hukiMnleri neshcder’ '̂̂
5.Ahkâmm dişindi Kür'ân’a açıklamalar^ getirir.
Şimdi bu hususları tdc t(^ ele alarak inceleyebiliriz.

2,3J . Sûımetin Km'ân'dakİ ffpkûmler^
Uygun Hükvinil^ İbtiyra Etm 

Sünnet icmal ve tafsil cihetindcn Kur'ân’ın delâlet ettiği 
ahkâma delâlet edef. ’

Sünnetin bu türü, Kur'ân'ı, koyduğu hükümlerde destekler ve 
onu pekiştirir. Mesela Kufân'da ''Namaz kıhntz zekatı veriniz/'
"Ey tman pdenicr! Sizden Öncekiicnne farz kılındığı gibi size de 
oruç farz kılındı.'' "Yoluna gücü yeten herkesin o eve (gidip) 
haccetmesi insanlar üzenne bir haktır " buyrulur. Rasulullah bu 
âyetlerdeki namaz, zekat, oruç ve hac farzlarını pekiştirmek için şöyle 
buyurur: ''İslam beş temel üzere kurulmuştun

a- Allah'tan başka ilahın oltnadığına, Mühammed(a,s.)'ıh 
Onun elçisi öldıığuna inanmak, 

b- Namaz kılmak, 
e- Oruç tutmak, 
d- Zekat vermek,
e- Yol açısından ğüçü olanın hacca gitmesidir ^
Buna benzer örnekler çoktur. Ancak bir Örnek daha vermekle 

yetinelim. Allah Teala Kur'ân'da: "Ey İman edenler mallannızı

Abdulganî, Hucciyye, s.498.
Ebu Zehv, Hadis, s. 45.
Şâlü, Risale, s. 52; tbn Kayyım. Nâm, tI/220; Sıbâî, SönneU s.379; H ^âd e , 
Süaaet s. 142; Udeh, Teşıt, 174; Accâc, Sûanet, s. 26; Abdulganî; Hucciyye, 
S.496.
Bakara 2/83.

) } |  Bakara 2/483.
J Al-i İmran 3/97.

Btibâıi, İman, 1,2; Mûs/ita, îmân, 89; Tinnızi, İman, 3; Nesâi İman, 13.
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aranızda batılla (haksız yere) yemeyin. Kendi rızanızla yaptığınız 
ticaret olursa başka/' ayclini Rcsulullah şu sözüyle destekler: 
"Kanlarınız, mallarınız naınuslarmız aranızda birbirinize 
haramdır

2.3.2. Açıklanmaya İhtiyaç Duyan Kur'ân
Naslanm Açıklayıcı Hükümler Getirmesi 

İnen vahiy bazen hiç bir açıklamayı gercklirmezdi. Bu 
durumlarda Rasulullah inen ayeti ilân etmekle yetinirdi. Kur'ân 
ayetlerini bu açıdan ''açıklanmasına ihtiyaç duyulan ve 
açıklanmasına ihtiyaç duyulmayan âyetler” şeklinde ikiye ayırmak 
mümkündür.

2:3.2. l. Yeni bir Açıklanmaya îktiyaç Duymayan Ayetler 
Kur'ân’da bunlar insanlara nas olarak açıklanır.**^ Bilindiği 

gibi "nas", manası "zahir"den daha açık: teVilc ihtiyacı olmayan söz 
veya delil demektir. Zahir ise '̂söyleyenin maksadı düşünülmeye 
muhtaç olmadan anlaşılan sözdür. * • ̂

Allah Tcalanın insanlara açıkladığı namaz, oruç, hac ve zekât 
gibi farzlar; hırsızlık, zina, içki, kumar, ölü ve domuz eti yemek gibi 
gizli ve açık yapılması yasaklanan ahlaksızlıklar, bu konuya girer. 
Bunları Allah nas olarak açıklamıştır.*** İkinci bir açıklamaya gerek 
yoktur. Şu âyetleri buna örnek olarak verebiliriz.

"Allah için hac yç ömreyi tamamlayın. Eğer (düşman veya 
hastalık gibi bir engelle) çevrilmiş olursanız kolayınıza gelen 
kurbanı (göndmn) Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı traş 
etmeyin. İçinizden hasta olan ya da başından bir rahatsızlığı bulunan 
(bundan ötürü, traş olmak zorunda kalan) kimse oruçtan, sadakadan 
veya kurbandan (biriyle) fidye verir Güvene kavuştuğunuz zaman, 
hac (zamanın)a kadar ömre ile kaydolunmak isteyen kimse kolayına 
gelen kurbanı keser, kuıhanı bulamayan kimse üç gün hacda yedi 
günde döndüğimüz zaman olmak üzere tam on gün oruç tutar. Bu,

114
115

116

Nisa 4/29.
Bubarî, İlim, 9; Müslim, Kasame, 29; Ebu Davud, Menasik, 56; Mûsaed, YWn6\ 
"Tinnixi Tefsir, Sûre, 9/2; İbn A /ice  Menâsik, 76,
Şâfiî, Risale, 15>
Bilmen, Ömer Nasuhi, Hukuki l'lâmiyyç Ve Istıİabatı Ftkbiyye kamusu. 
Bilmen Ba-sıınevi, İstanbul, 1967,1/21.
Şâfîî,^/M7<^s. 16.
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ailesi Mescıd-İ Haram (civarında) oturmayanlar içindir. Allah'tan 
korkun ve Allah'm cezasmm çetin olduğunu bilin. " ’

Bir başka örnek: "Ey inananlar, şarap, kumar, dikili taşlar 
putlar, (üzerine yazılar yazılmış) şans oklan, (çekmek ve bunlara 
göre hareket etmek) şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçinın ki 
kurutuluşa eresiniz. ” ^Allah size leş, kan, domuz eti ve Allah'tan 
başkası adına kesilesin haram kıldı. Ama kim mecbur kalırsa 
(başkasına) saJdınnadan ve sınırın aşmadan (bunlardan) yemesinde 
bir günah yoktur...

Görülûdüğü gibi yukarıdaki ayetlerle emir ve yasaklar nettir. 
Hçrhangi bir açıklamaya ihtiyaç bırakmamaktadır. Ancak Kur’ân’da 
bazı emir ve yasaklar vardır ki bunlar açıklama yapılmadan 
anlaşılmazlar.

2.3.2.2. Açıklanmaya İhtiyaç Duyan Ayetler
Bu âyetler için bazen kısa bir açıklama yeterli olurken bazen 

de geniş tafsilata ihtiyaç duyulur. Onun için bu konuda Allah 
tarafından Rasulullah’a beyân görevi yüklenmiştir. O da Kur’ân'ı 
tefsir etmiştir. Böylece Hz. Peygamberin Kur’ân'ı tefsir ediş 
şekillerim şöyle açıklayabıriz.

2.3.2.2.L Rasulullah'tn Tefsir Mahiyetindeki BeyânlarP-^
Kur’ân ayetleri Mhabe tarafından bazen ya eksik ya da yanlış

anlaşılır ve doğrusu öğrenilmek için Rasulullaha başvurulurdu. 
Böylece ihtiyaç belirdikçe Efendimiz açıklamalarda bulunurdu. 
Mesela: "İmanlarına zulmü karıştırmayanlar." âyeti nazil 
olduğunda sahabe Rasulullaha vararak "Ya Resullulah hangimiz 
zulümden uzak olabiliriz k i" şeklinde endişelerini belirtince, 
Rasulullah buradaki zulümden maksadın "şirk" olduğunu ifade 
ederek sahabeyi rahallatmışiir. ‘ 4̂

"Kimin kitabı sağından verilirse; o, kolay bir hesaba 
çekilecek. âyetindeki "kolay bir hcsab'*ın mahiyetini anlamayan

119 Bakara, 2/196; Başka örneklen için bkz. E)akara, 2/183-185; Araf, 7/142.
Maide, 5/90.

121 Bakara 2/173. 
m  İbn Kayyım, flâm, 11/220.
' ̂  En'am 6/82.
I Müslim, İman, 197; Tirmizî, Tefsir, 6/4. 

İnsikâk 84/7-8.
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Hz. Ayşe, durumu Rasulullah'a iletince Efeodimiz, kundan maksadın 
"mahşere arz” edilme plduğunu; aksi halde hesaba ççkilenin azaba 
uğrayaçağmı beyân etmiştir. ̂  ̂

*’(Omç günlerinde) beyaz iplik siy^  ^ ik k n  ayırt edilinceye 
kadar yeyin için.'’ ^̂ 7 âyeti nazil olduğu zaman sahabeden bazıları 
yastıklarının altına adı geçen iplikleri kpyarak bunlar belirinçeye 
kadar ramazan günü sabahleyin yemelerine içmelerine devam 
etmişlerdir. Durumdan haberdar olan RasuluUiah ^beyaz iplik"ten 
maksadın "gündüzün aydınlığı"; "siyah iplik"tan m asadın da 
"geçenin karanlığı" olduğunu belirterek şafak sökünceye kadar
yenilip içilebileceğini beyân e t m i ş t i r , * ^ »

''Andolsun, onu bir kez daha inerken görmüştü." ayetinde 
Rasullullah’ın Sİdre-i Müntchada gördüğü bu zatın, Allah değil de 
Cibril olduğu hadislerde açıklanmıştır.^^®

''Rabbinin bazı işaretlen geldiği gün daha önce inannıamış, 
yada imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye, artık inanması 
bir fayda sağlamaz.” âyetindeki gelen "işâretlcr" hadislerde, 
kıyamet yaklaşınca güneşin batıdan doğmasıyla tefsir edilmiştir.

2.3.2^2.1.1. Kitaptaki Mücmeli Açıklaması
Allah Teala, Kür'ân’da bir çok âyeti mücmel olarak 

göndermiş, bunlardaki hükümleri Rasülünün diliyle tafsil etmiştir.
Bilindiği gibi mücmçI, "Manası anlaşılmayacak derecede kapalı 

olup anlaşılması ancak söylenen tarafından beyân ilavesine 
mütevakkıf bulunan lafıziıt.

Allah Tçala namazı, orucu, haccı, zekatı farz; aliş-verişi, 
nikahlanmayı, akitleri, kısası, hadleri ve Kur'ân'da mücmel olarak

* Oeni$ bilgi içm bkz. Buhâ^ tlim 35; Tefsir, Sure 84/1; Müslim, Çeıinel, 75-80; 
Ebu Duvud, Gehaiz, 1; Tinnizî, Kıyame, 5, Mûsned, VI/48.
Bakara, 2/187
Bk7, Bahâıî, Tefsir, 2/28; Savm 16; Müslim Siyam, 34, 35; Afesi/ Siyam 29, 

. Zİamn/" Savm, 7.
Necm, 53/13

'3 0  Buhâtî, Bed’u'l-Halk 7; Tefsîf, 53/1, MûsUm İman, 280-286, Tinnizî, Tefsir, 

131 En’am, 6/158.
: Müslim, Fiten, 118; Ebu Dayud, Melfüıiın, 12; İba Melahitn, 32.

^afû, RisâJe, s. 16̂
* Bilmen,//uitül, 1/22.
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gelen diğer ahkâmı meşru kıldı. Bunİann nasıl yapılacağı şartlan, 
manileri, sebebleri ve sonuçlarının açıklanması sünnete bırakıldı.

Mesela Kur*ân'da: "Namaz müminlere vakitli olarak farz 
kiîmmtştır. " '̂ Namazı kılm zekatı venn. " '̂ Allah için hac ve 
umreyi tamamlayın." âyetleriyle namaz, zekat ve hac farz 
kılınmıştır. Fakat namaz vakitleri rükû ve secdeleri, rekat sayıları, 
zekata tabi malların nisapları, zekata tabi olup olmayan mallann 
belirlenmesi, oruçla ilgili hükümler, hacca ait bütün tatbikat, 
hadcşten ve necasetten taharet şekilleri, bütün bunlar sünnetle 
belirlenmiştir. Ayrıca avlanma, usulüne göre boğazlanma, yenmesi 
hela) olanların haramlardan ayrılması, nikâh hükümleri ve buna 
l)ağh olarak talak ric’at zihar, lian, alışveriş, ceza hukuku ile ilgli 
hükümler, Kür’ân’da mücmel olarak geçen ayetler için açıklama 
niteliği taşır.

2.3.2.2,L2. Kur’ânhn MüÜaktm TakyidEdişi
"̂ Hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan kadının ellerini 

kesin/' âyeti ellerin kesileceğini emreder. Ancak nereden 
kesileceği belirlenmediği gibi çahnan mahn ne kadarının el kesmeye 
^beb olacağı da açıklanmamıştır. Sünnet , elin bilekten kesileceğini 
ve çalınan malın koruma altında bulunması gerektiği şartını getirerek 
ayetin hükmünü kayıtlamış olmaktadır

2.3.2.2.1.3. Kur'ân'm Amia'tnı Tahsis Edişi
Alimler, Kür*ân'ın umumunu hadisin tahsis edeceğini kabul 

etmişlerdir. Buna bir örnekler çoktur. Bunlardan birkaçını buraya 
alahm;

Allah Teala’mn: ”Bımlann ötesini iffetli yaşamak şartıyla 
mallarınızla istemeniz (mehirlerinizi verip almanız) size helâl

Şâtibî, MuvâlUât, IV/19; Hamâ(fe. Sünnet, s. 145-160; Sıbaî, Sünnet, s. 387.
^ 2  Nisa, 4/103,

Bakara, 2/43.
Bakara, 2/196.
Şafiî, Rişâle, s. 2, 52, 79-96, lÖ3-104;Şâtibt Muvâ/ûkât, a.y.Sıbaî, Sünnet, a y. 
Accâc. Sünnet, s. 25.
Maide, 5/138.
Şâfiî, Risâle, s. 104; Şâtibî, Muvâfakât, IV/V7; Kasimî, Mebâsin, 1/176; Ebu 
Zehv, Hadis, s.38; Accâc, Sünnet, s, 26; Ba^ka örnekler için bkz., Hasetiellah, 
C/sûl S.39.
Amidî, M ân ı 11525, Hamadanî, Teysîr, III/13.
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kıhndi. âyeti, "Kadın halası ve teyzesi üzerine nikahlanamaz. ” 
hadisiyle; **Allah size çocuklannız (m alacağı miras) hakkında 

erkeğe kadımnpaymm iki mislini tavsiye eder... *’ âyeti, '̂Müslim 
kafire kafir de mûslime varis olainaz. ” hadisiyle; "(Çocuklar) 
ikisi onlanndti'.'*̂ '̂̂  âycli, "*R̂ şülullab nineye tiltıda bir vermiştir. ” 

hadisiyle '̂ Allab, alışverişi, helal; faizi haram kılmıştır.'’ 
âyeti. ^Raşulüllah iki dirhem karşılığında bir dirhemi satmayı 
yasakladı.-** hadisiyle tahsis edilmiştir.• ̂ ‘

Mutlakı, takyid; muctneli, tebyin; amm'ı, tahsis açısından 
Kurbân ahkâmını açıklayan hadisler namaz, oruç, hac ^ k â t, alışveriş 
ve muamelatla ilgili Ku^âıi'da mücmel olarak gelen ayetleri tâfsil 
ederler. Sünnetin en ağırlıklı ve vufud âçısından en çok olanı 
bunlardandır.'^?

3. KUR’AN*DA HÖfCAfOBULUNMA YAN
MESELELERDE YENİ HÜKÜMLER KOYMASI

Sünnetin, Kur'ân'ın hükümlerine uyguii hükümler koyduğunu 
ve Kur*ân'daki müphem ve mücmelleri açıkladığını belirtmeye 
çalıştık. AJimler sünnetin bu iki görevi hakkında ittifak 
etmişlerdir.'

Sünnetin üçüncü ve önemli bir görevi daha vardır ki o da, 
Kitabın hükmünün bulunmadığı yerde kanun koymasıdır. Kur'ân 
tarafından temas edilmeyip de sünnetin koyduğu hükümler 
sayılamıyacak kadar çoktur.'”  ”Kadın, balast, tezesi, bacısı kızı ye

Nisa, 4/24.
Buhâıt Nikâh, 27; Aflfj/ııı^ Nİkâh, 37; Ebu Dmvud, Nikâh, İ l ;  tİnaH  Nikâh, 
47;/A/?^Ü:<iNikah.31,

^  Nisa,4/i l.
Buhârî, Hac, 44; Müstİmi Feraiz; 1; Ebu DavüdİF&tîiky 10; Tirmizî, Feraiz, |5 ;
A/üva/la, feraİA 10; riha/?^ Ferfciz, 15; II/3
N isa,4 /il.

• Mace, Feraiz, 4.
^9 ra. 2/275.

Bubinmsix\ 20; Bûyû, 41; Darimî, Mukaddime, 40; IIİ/49.
' ' Bilgi için b'kzı Halib Bağdadî. Ki/Şye, s. 16-17; Bâcî, İbkSnt, 168; Amidl, İ b k ^  

1/525-26; Ibn Kayyim, Plim, 11/228-245; Hemadani, Teysb-, a.y.; Abdıi'l-Ali 
1/349-351.

Şthk\,SÛaact,iMQ.
8. 52.

Şâfiî, RisâJe. a y.; Ihıi Hazm, İbkâm, M\ 14; Söbâî, $.380
Şkm, MuvâlSkH,\\l\l.
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kardeşi kızı iizenne nikahim hadisindeki hükümler; ehli
eşeklerin köpek dişli yırtıcı hayvanların haram kılınması 
diyet, esirinin fîdye karşılığı kurtarılması, müslümanın kafir 
karşılığında kısas yoluyla öldürülmemesi*'^^ neseb açısından haram 
olan şeyin süt açısında da haram o l u ş u ç o ğ u  sarhoş edenin azının 
da haram o l a c a ğ ı v e  besmele ile göndciHen köpeğin tuttuğu avın 
helâl olması*^- gibi konulardaki hükümler buna örnek teşkil eder.

Hayızlı kadının oruçtan ve namazdan menedilişi şartın 
muhayyerliği, şufa, yolculuk dışında rehin kabul işi. ninenin mirası, 
nikâh altındaki cariyenin azad edildiği zaman muhayyer bırakılacağı, 
mecusiden cizyenin alınacağı, hırsızın elinin ikinci çalışta kesileceği, 
vitr’in vacipliği, mehrın en azının on dirhem olaca^, iyileşmeye 
dönmeden önce yaralamadan kısasın terki, ramazanda hanımıyla 
ilişkisi kurana keflaretinden icab edcccği gibi hükümler de ahad 
hadisle koyulmuştur.*^^

İmam Şafii’ye göre, Allah Teala, Kur'ân aracılığıyla hüküm 
koymadığı yerlerde bu yetkiyi Resulüne vermiş ve kendisinden kanun 
olarak koyacağı her şeyi onun kalbine atmıştır. Bunun delili "Ruhu'l- 
kudus kalbime attı ki, ”Hiç bir kimse nzkmt tamamlamadan 
öhmyecektir. Öyle ise nzkımzt helâl yollardan arayınız. 
Rasulullah'ın kalbine atılan şeyler, onun sünnetidir. Kur'ân, bunları 
hikmet adıyla takdim eder.

Sünnetin Kur'ân'â ek hüküm koyması konusunun hangi yolla 
olduğu tartışılmıştır. Acaba müstakil volla mı yoksa teVille de olsa 
Kur'ân nasları altına giren bir yolla mı? Ba/jları birinci yolu, bazıları 
da ikinci yolu benimsemişlerdir. Ancak her iki grup da sünnetin 
hüküm koyduğu konusunda değil de kovuş şeklinde ihtilaf 
etmişlerdir. Bunları tek tek ele alarak inceleyelim.

Buhâri Nikâh, 27; Müslim Nikâh. 3709. 
g  Buhâri Zcbaih, 28: Mağazi; 38: Müslim. Nikâh. 39; Saya. 23-25.

■ • * Buhâri rıb, 57; Müslim, Siyam, 11; Hbu i)avud, Sûıınel, 5; Klimç, 32. 
BuAârrUim, 39.
Bubâri Şchâdet, 7; Nikah, 2; MösUm, Rıda' 1; Ebu Davud, Nikah, 6 
Ebu i^avı/t/Esnbe, 5; Tinnizt Eşribe. 3.

W  flı/AirfZebaih 2-3; Müslim. Sayd, 1-2; Ebu Davud, Kdahi. 22.
İbn Abdilber, Cam/'s. 562; Ibn Kayyim, Nâm. 11/220-221; ŞŞtibî, Muvafakât,. 
IV/12; Kasımı, Kavaid, s. 149-150

* ^ Müslim, Munaiikun, 64; Müsncd, II1/50.
J  Şafiî, Risale, «. 53, Kar^ı.; Bakara, 2/129,151; Al-i tmran, 3/164; Cuma, 62/2. 

Sıbâ1,^ıliiiie<s:38I.
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Sünnetin müstakil hüküm koyduğunu kabul edenler ileri 
sürenler genel olarak şunları ileri sürerler:

Rasulullah hatadan masum olduğuna göre müstakil hüküm 
koymasına bir mani yoktur. Onun görevi vahyi tebliğ olduğuna 
göre^^^ bunu hangi yolla yaparsa yapsm değişmez. İsler kitapla olsun 
ister kitabın dışında olsun ahl^mı tebliğle ilgili emri Allah'a 
a i t t i r . İ m a m  Şafiî, bu konuda şöyle der: "Allah Rasulune Kur'ân'ın 
hükmünün bulunmadığı yerde kanun koyma yetkisi vermiş ve ona 
itaati ezelde tarz kılmıştır." Bu da fiilen gerçekleşmiştir

Emir ve yasaklarında rasule ittiba ve ona itaatini işaret eden 
Kur'ân naslan umumidir. Bunlar şu veya bu şekilde her hangi bir 
hususa has kılınmaz. O sadece itaat olunsun diye gönderilmiştir. 
Hatta bazı ayetlerde Rasulüne işleri götürme işi ayrı ayrı 
zikredilmiştir. Allahı red, kitabını reddir. Rasulullah’ı red de 
öldükten sonra sünnetine reddir Şayet sünnet, Kur'ân’ın içinde 
olsaydı sadece Allah o itaatin zikredilmesi yeterli olur ve ayrıca 
Rasule itaatten söz edilmez^İi. Nur sûresi 63. ayette Rasul çağırınca 
hemen icabct etmeleri ve emrine aykırı davranmamaları emredilirken 
Nisa 65. ayette de hükmüne uymayanın inanmış olamayacağı 
vurgulanmıştır. Bu ayet Sırcau’l-Hurer mevkiinde Rasulullah'ın 
Zubeyr'in Ensar’dan birinden önce suyu sulamasıyla ilgili hükmü 
hakkında i n m i ş t i r .  *̂ 2 gy hüküm Kur'ân’da yoktur.

Bir çok hadis şeriatin Kur'ân ve sünnet gibi iki asıldan 
oluştuğuna delâlet eder. Sünnetle olan Kur'ân'da yoktur. Kitapta olan 
hüküm kitaptan alındığı gibi sünnetle olanın da sünnetten alınması 
gerekir Sünnetin, dinin ikinci kaynağı olduğuna ve Rasulullah’ın 
müstakil kanun k o y d u ğ u n a "Dana Kur'ân ve benzeri (sünnet) 
verilmiştir." hadisini delil getirirler. Zaten Kur’ân’ın hüküm

3.1. SÜNNETİN MÜSTAKİL HÜKÜM KOYMASI

167 Ahzab ,l.'î/l-2; En'am 6/106; Casiye 45/18; Enbiya 21/45.
Sihaî, Sünnet s. m .
ŞâİM, s. 52.
Sıbâî, Sünnet, a.y.

J; !  Nisa, 4/59. 80; Maidc, 5/92; Haşr, 59/7..
Bkz. Buhân^\tb, 6, .3; Sulh 13; Müslim, Fedail, 129; Ebu Davud, Akdiye 31; 
Tirmiyi Alikâm, 26; Nesâî, Kudat. 19; Müsacd I/l 60.
Siba’î,5 ’ı7/mets.381. 

yZ  Sıbâî, Sünnet s. 383.
Hadisin kaynağı yukarda verildi.
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açısından boş bıraktığı bir çoic yeri sünnetin doldurduğu alimlerce 
kabul edilmiştir.

3 .2 .
BİR ASLA DAYANMASI

Bazı alitniçr, sünnetin kanun koyucu olduğunu kabul ederler 
Ancak koydüğü kanunların aslının Kur'ân'dâ olduğunu ileri 
sürerler. Onlara göre sünnet, Kur'ân'ı tefsir ederken pek çok 
Kur'ânî ifadeyi ilk bakışta anlaşılan zahiri sö^ük manasından 
çıkarmakta ve bizzat p ifadeden murad-ı ilahinin ne olduğunu 
açıklamaktadır. ’ Sünnet, Kur'ân'ın dışında bir hükümle gelince bu 
ya aşıldan olduğu halde kendisine katılmamış bir fer’in (dal-şube-kol) 
asla katılması ya da o ferdin birbirinden ayrılmayan açık iki asıldan 
birine ilhakıdır*^*^ *%sanisû  mdirilcni açıklayasin diye sana kitabi 
indirdik" âyetinde ilade edilen husus da budUr. Onlara göre 
sünnette bulduğun her hadisenin anlamına Kur'ân'da icmali veya 
tafsili olarak bir işaret görürsün,^*' Kur’ân’da yer alan delillere 
bakılırsa peygamberin getirdiği, emir ve yasak ettiği her şey, hüküm 
itibariyle Kur'ân’a; yani onun getirdiklerine katılmaktadır. Buna göre 
sünnetin ilâve bir şeyler g e t i r m e s i  g e r e k i r . ‘ * 2  Mesela namazın vâkit 
ve rekat sayıları, nasıl kılınacağı Rasulullah tarafından açıklanmıştır. 
Bu, Kur'ân'daki namazın farz olduğuna dair emre dayanmaktadır. 
Yine alışveriş ve sair konularda koyduğu kanunların aslı Kur’ân’da 
vardır.***  ̂ Mesela M//aA alışverişi helâl faizi haram kılmıştır. "
"Ey imân edenler mallannızı aranızda haram yollardan yemeyin. "

âyetlerinde nelerin helal nelerin haram kılındığı sayılmamıştır. 
Rasulullah namazla ilgili yaptığı açıklamalar gibi yenilmesi haram 
olanları da açıklamıştır.

Bk7. Şafiî, Risâlc. s. 22.26, 43; Satıbî. Muvâfakât, IV/13. 
,13  Şâfiû Risale, s.52; Şâlibî, Muvafakat, lV/14.

Şâlibî, Muvâ/3kâL\y(\5.
Hasebellah, Usûl, s.40.
NahI 16/44.

} Stbâ'î, Sünnet, s. 384.
J şâiihî, Muvâ/Skât, İV/14.

Şâliî, s. 52.
Bakara. 2/275.
Nisa, 4/29.
Şâiîî, RisaJe, s. 53; Hamâde, Sünnet 161-162.
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Sünnet, Kur'ân için bir açıklamadır. Allah Rasulune itaat 
vacip kilan âyetler, ona şerh ve beyânları konusunda da itaati vacip 
kılarlar. Kim Rasulullah'ın açıklamalarını uygun olarak amel ederse;

kelâmıyla emretmiş olduğu konuda Allah'a hem de beyâmn 
gereği olarak Rasulullaha(a.s.) itaat etmiş oİur. Eğer yapılan beyâmn 
aksine hareket edecek olursa, o takdirde beyâna muhalif olan bu 
amelinde Allah'a isyan etmiş olur. Zira onun bu ameli, Allah 
Tealamn İcelâmmdan muradmm aksine işlenmiş olur. Bu haliyle o, 
aym zamanda yapılan beyânın aksine hareket etmiş olacağmdan 
Rasulullaha(a.s.)  da isyan etmiş olur. " '

Kur'ân*da Allah ve Rasulune itaatin ayrı zikredilişi itaat 
konsunun da ayrı olmasını gerektirmez. Buna göre sünnetle koyulan 
hükümlerin aslının Kur'ân'da olmadığını gösterecek bir delil olamaz. 
Yukarıda verdiğimiz örnekde Zübeyr hakkında verilen hüküm iddia 
edildiği gibi Kur'ân'da yok değildir. Bilakis O, Kur'ân’ın nasları 
altına dahildir. Biz Kur’ân'a ek hükümlerin varlığını kabul ediyoruz. 
Fakat bu Kur'ân’da olmayan bir şeye ek hüküm değildir.***

''Sünnet, müstakil şeriat koyar." diyenlerle "Sünnetin 
koyduğu hüküm Kur'ân'daki bir asla dayanır" Ğ\ycv\QX, Kur’ân'da nas 
veya sarahaten olmayan hükümlerin sünnetle olduğunu kabul ederler. 
Görüldüğü gibi ihtilaf sözdedir, manada değil. Biri "müstakil şeriat" 
diyor, diğeri müstakil olarak isimlendirmiyor. Aradaki fark budur.

Kur'ân’ın sustuğu konularda Rasulullah hüküm koyarken şu 
tür beyânlarla Kur'ân'a ek hükümler koyar.

a. İlhak yoluyla beyân
b. Kıyas veya ictihad yoluyla beyan
c.Çeşitli konulardaki Kur’ân nasianndan urnûmi kuralları 

islinbat yoluyla beyân
d.Hadislerdeki tafsili hükümlerin hepsini Kur’ân'da olan tafsili 

hükümlere döndürerek beyân.

3.2.1. İlhak Yoluyla Beyân
Kur’ân iki karşıt hükmü koyar. Bu ikisi arasında iki 

hükümden birine ihtimali olan hüküm bulunur. Sünnet gelir bunu o 
iki taraftan birine katar. Yahut da hükmü belirlenmiş iki benzer

î II  Şâtibî, Muvafakât IV/14. 
‘ Şâtibî, Mavafakât, IV/14.
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arasında müşkil b ır^ ılan  bir şey hakkında sünnet hüküm verir. 
Buna bir kaç örnek verelim:

Allah Teala temiz olan şeyleri helâl, pis ve iğrenç olan şeyleri 
dc haram kılmıştır.*^ Bu ikisi arasında bazı şeyler bırakılmıştır ki; 
bunların temiz şeylerden mi yoksa pis şeylerden mi olduğu bilinmez 
Rasulullah bu konuda gerekli açıklamalarda bulunmuş ve mesela 
köpek dişli yırtıcı hayvanlarla**^' pençeli kuşlarıj*^^ ehlî eşeklerin 
etlerini yem eyiyasak lam ıştır. Öbür taraftan Rasulullah keleri,^^"  ̂
toy kuşunu tavşanı*^ ve benzeri şeyleri de temi/ ve helâl olan 
şeyler araşma katmıştır.

Ccnâb-ı Hakk deniz hayvanlarım temiz olan şeyler arasmda 
olmak üzere helâl kiJnıış'*^^ İaşeyi dc**  ̂ haram şeyler arasında 
saymıştır. Bu iki şey arasında deniz ölüsünün hükmü belirsiz 
kalmıştır İşte bu konuya sünnet ışık tutmuş, Rasulİah konuyla ilgili 
olarak: "Denizin suyu temiz, ölüsü hclaldm" buyurarak bu 
aradaki boşluğu doldurnnıuştur. '

Buna bir başka örnçk dc şuniı verebiliriz.
Allah Teala usûlüne göre boğazlanmış hayvanı helâl 

boğazlanmadan öleni de haram kılmıştır.^^^  ̂ Boğazlanan bir 
hayvannı karnından ölü çıkan yavrunun hükmü, iki hümükün 
arasında kalmakta iken RasüluMah(a.s.): *’Yüvrunün boğazlanması, 
annesinin boğazlanmasidır.” bnyutŝ vdk annnesinin bir

Şâtibî. Müvâfakât, IV/24, Sıbâî, Sünnet s. 388; Ebu Zehv, Hadis, s. 40; 
HascİKiIlah. l/vüZ s. 40.

™  Araf; 7/1.S7.
fihti Davud, El'ime, 32; Nçsâî, Sayd, 28; İbn Mâce, Sayd. 13; Darimî, Edahi, 18; 
Muvatta, Sayd, 13.

■ MOsUm^nyâ, 15; [ihü Ğavud,VX\v(vi, 32; Tirmi^l Sayd. 9; Ncsâî, Sayd, 86.
• HuMrt, Ztibailı, 28; A/ûV/hii İslikâh. 30; 7/'rm«ît Nikah, 29; Mûsned\l/2\, 

Müslim  ̂Sayd, 39; yVwa/“ Sayd, 26, Oarimî, Sayd, 8; Müsncd, II/9. 
lihu Davud Hd'ime, 28; Tirmizî, Ediıne, .̂ 2.
Bühârî, Zebâih, 36; h!hu Davud Edime, 26; Tirmiy.i Edime, 52.
Şâlibî, Muvafakat IV/24-25, Ebu Zehv, Hadis, s. 40-41; Sihaî, Sûnndts. 389. 
Maidc, 5^;6; Fatır 35 /! 2.
Maidc, 5/3.
Bhu Davud Taharc. 41; 7V/7n/>rÂTalıarc. 52; Ncsâa 1 ahare. 46.

“ M Sıbâî, Sünnet s. 389; Ebu Zchv. Hadis, s, 41.
Maide, 5̂ 3.
İîbu Davud,
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parçası sayılması tarafını, onun müstakil bir varlık olduğu tarafına 
tercih etmiştir.

1 İ 2 .  Kıyas ve îctihâd Yoluyla Beyân 
Kur*ân ba:2cn de kendisinde bulunan bir illetten ötürü bir şeyle 

bir hükme varır. Rasulüllah aynı illetin bulunduğu bir başka şeyi 
kıyas yoluyla yada anlıyabilmcmiz için kıyas mecrasına dökerek o 
hükme dahil eder.^^^

Allah Teala iki kız kardeşini bir nikâhta toplamayı haram 
k ı l m ı ş t ı r . H a l b u k i  yine nisa suresinde: "Bunların dışında 
kalanlar, söze helâl kümdı.” buyurulmaktadır. Rasulullah da 
kıyas yoluyla bir kadın ile teyzesinin ya da halasının aynı nikâh 
altında bir arada tutulnıaı^ının haram olacağı hükmünü getirmiştir. 
2ira âyette gösterilen illet burada da mevcuttur. Rasulullah: *'Eğer siz 
bunu yaparsamz, akrsibahk bağlarım koparmış olursunuz." 
buyurarak aynı sebebe işaret etmişitr.^^^ Buradaki illet, kıyas yoluyla 
ortaya koyulmuştur.

Kur'ân, süt anneliğinde ve süt kareşliğinde nikâhın haram 
oluşu hükmünü k o y mu ş t u r . Ra s u l u l l a h  da neseb dikkate 
alındığında kimler haram oluyorsa, onların süt yoluyla da haram 
olacağmı belirtmiş ve böylece hala, teyze, erkek, erkek kardeş kızı, 
kız kardeş kızı gibilerinin hükmünü Kur*ân'a geçen iki grubun 
hükmüne katmışır. Bu katma işi de kıyasla olmuştur.^* ̂

Allah Teala faizi ve hakkında: "Elbette alışveriş de faiz 
gibidir. dedikleri Cahiliye faizini de haram kılmıştır. Cahiliye 
Âuzinden maksat alacaklının borçluya: "Ka borcunu ödersin ya da 
artırırsın." demesi ve onun da kabul etmesi suretiyle borcun yine bir 
borç karşılığında fcshedilmesidir.2‘3

Şatıbî, Muyafakat,lWH'i, Ebu Zehv, Hadiŝ  a .y S ıb â î ,  Sünnet s. 389.
^ " Şatıbî, Muvafakat, IV/24; Khu Zehv, Hadis,s. 42; Sıbâî, Sünnet, s. 388. 

Nisa,4/23.
Nisa, 4/24.
Fhu vtfii Tahare, 41; Tiıinizt Tahare, 52; tbn Mâce, Tahare, 38. 
Şâlibî, Mu vâfakât, IV/31; Sıbâî, Sünnet, s. 390; Ebu Zehv, Hadis, s.42. 

2 '^  Nisa, 4/23.
;  ' Şâlibî, Mu yafakât, IV/32; Sıbâî, Sünnet, s. 390-91; Ebu Zchv. Hadis, .a.y. 
t \ \  Bakara, 2/275.

Sıbâî,4Tttn/ıe/,s.390.
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**Eğer tevbe ederseniz anaparanız sîzindir Böylece ne 
haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz. âyeti de 
buna dalâlet etmektedir. 215 Rasulullah: ''Cabiîiyye rihası kaldırdım. 
Kaldırdığım ilk riba da Abdulmuttalib oğlu Abhas'ın ribasıdır. 
Onun hepsi kaldırılmıştır.

Burada sebeb karşılıksız artma olunca, bu anlamda her 
fazlalığı sünnet faize dahil etmiş ve efendimiz(a.s.) şöyle 
buyurmuştur: *'Altın, altın ile gümüş gümüş ile buğday buğday ile... 
misli misline olacaktır. Kim artırır veya fazla alırsa şüphesiz o faiz 
vermiş olur.

^3.2.3. Çeşitli Konulardaki Kurbân Naslarından 
Umumi Kurallar İstinbat Yoluyla Beyân

Kur'ân'ın çeşitli delillerinden ortaya çıkan toplu manaları 
dikkate alarak Rasulullah bu toplu manalar gereği olarak külli 
kaideler koyar.^^*

Kur'ân naslan, bazen çeşitli anlamlarda gelir, Fakat O âyetlere 
bir tek anlam şamil olur. Bu bir tek manaya uygun olarak sünnet 
varid olur. Bilinir ki bu mana bu Kur'ân naslarmın hepsinden 
alınmıştır.219 bir kaç örnek sunabiliriz.

1. 'Ameller niyetlere göredir. Herkes için ancak niyet ettiği 
vardır.'*'̂ ^̂  şeklinde Rasulullahın koyduğu bu iki kaide ihlasa teşvik 
e(!Jcn, gösterişi yeren ve "̂ insana çalıştığından başkasının 
olmadığım. açıklayan âyetlerden alınmıştır. Bu ayetler şunlardır: 
'’Oysa pnlar doğruya yönelerek, dini yalnız Allah 'a has kılarak ona 
kulluk etmekle emrolUnmuşlardı, " "İyi bil ki halis din 
Allah'ındır. , "’Kim rabbime kavuşmayı arzu ediyorsa salih amel

Bakan», 2/279.
Şâtibî, IV/30.
Müslim Hac, 147; Tirmizt, Tefsir, 9/2; Ebu Davud, Buyu’ 5; Menâsik, 56; İbn 
Mâce Menasik, 7 6'^Dariinî, Buyu', 3; Muvatta, Buyu’, MOsaed, V/73.

^ Bubiri B u ^ ', 7S; Müslim, Musakat, 81-83; Ebu Davud, Buyu', 12, Nesâî, 
Buyu’, 58; Jbo Miĉ  ̂Ticaret, 48.

J  J  Şâübî, Muvâlakât, IV/35.
Ebu Z^v, Hadis, 43.
Bubiri İman, 41; Müslim, tmâre, 155.
Necm 53/39.

222 Beyyine,98/5.
Zuıher, 39/3.
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yapsm ve Rabbine ibadette biç kimseyi ortak etmesin.” 
"Doğrusu iki yüzlüler ateşin en aşağı tabakasmdadırlar." 2̂5 
"Namaza kalktıkları zaman da üşene üşene kalkarlar, insanlara 
gösteriş yaparlar/' ”Kim Allah ye Rasulu için hicret etmek 
amacıyla evinden çıkar da kendisine ölüm yetişirse, onun mükafatı 
Allah'a düşer. "^27

2. Rasulullah'm "Zarar vermek ve zararla mukabele etmek 
yoktur/' ^  şeklinde koyduğu kaide, Kur’ân'daki çeşitli emir ve 
nehiy ifade eden şu ayetlerden ahnmıştir.229 ’'f{ak!anna tecavüz edip 
zarar vennck için onları (yanınızda) tutmaym." "Ne anne çocuğu 
yüzünden, ne de çocuğun ait bulunduğu baba çocuğu yüzünden 
zarara sokulnusm." "Yazana da şahide de asla zarar 
vcrilmesin/̂ ^  ̂ % Onlara verdiklerinizin bir kısmım (onlardan) alıp 
götürmek için onlan sıkıştırmayın. .

3. Rasulullah’ın; "Koruluk etrafında hayvan otlatan kimsenin, 
oraya girmesi bir an meselesidir " "Sana şüphe veren şeyi bırak 
da şüphe vermiyen şeye bak. "̂ ^̂  .ifadeleriyle koyduğu kurallar, şu 
ayciierden a l ı n m ı ş t ı r . " Gizledikleri süslerinin bilinmesi için 
ayaklarını (yere) vurmasınlar. "(Onların) Allahtan başka 
yalvardıklarına sövmeyin ki, onlar da bilmeyerek smın aşıp Allah'a 
sövmesinler "238 '\„Ey inananlar, "ra'ina (bizigözet) demeyin.
"Eğer (orada) kendilerini bilmediğiniz için ""tepeleneceğiniz ve 
bilmeyerek tepelemenizden ötürü kendileri yüzünden bir belaya

224 Kehf, 18/110.
225 Nisa,4/145.
226 Nisa, 4/142.
227 Nisa, 4/IOO; Aynca. Nahi, 16/106; T ^ b e , 9/54; Bakara, 2/231 
22» İha Mâce Ahkam, 17; Muvatta, Akdiye, 31; Mûsaed, V/327. 
229 Şâtjbî, MuvâtÜkât, IV/35; H a m ^ , Smwet, 135.
23^ Bakara, 2/231.
"  * Bakara, 2/233.
232 Bakara, 2/282.
233 Nisa, 4/19.
234 Buhirî, iman, 31; Müslim, Musakat, 1 ö t;  libu Davud Duyu, 3.
235 Bubâti Buyu', 3; Tirmizt, Kıyame, 60; Mûsacdmi\52.
23® Hanıâde, s. 135.
237 Nur, 24/31.

En'aıtı, 6/108.
^39 Bakara, 2/104.
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uğrayacağınız inanmış erkekler vc inanmış kadmlar olmasaydı 
(Allah, sizin savaşmanıza engel olmazdı).

3.2.4, Hadislerdeki TafsİJiHûküınhrin Hepsini
Kur'ân'daki Tafsili Hükümlere Döndürerek Beyâı?̂ ^
1. Hz. Ömer’in oğlu hayız halinde iken hanımını boşamışU. 

Rasulullah Hz. Ömcfe: "Ona emret kansma dönsün. Sonra 
temizleninceye kadar bıraksm. Sonra hayız gömün, sonra 
temizlensin, sonra isterse tutsun, isterse ona yanaşmadan önce 
boşasın. Allah Teala'nın kadınların boşanmasında dikkate ahnması 
emrettiği iddct işte budur/' buyurdu.^"^^ Rasulullah bu sözüyle 
Çenab-ı Hakkın "Ey Peygamber, kadınlan boşayacağınızda onların 
iddetlerini gözeterek boşayın." emrini kasdetmckledir.^^"*

2. Buhari ve diğer sahih kitaplarının naklettiği Fatma b. Kays 
hadisinde geçen olay bu konuya örndk teşkil etmektedir. Bu kadın 
kocası Ebû Amr b. Hafs tarafından bâin talak ile boşandığı zaman 
kendisine ne mesken ne de nafaka bağ l a n d ı . Ha l bu k i  bâin talak ile 
boşanmış kadınların, nafaka haklan yoksa da mesken hakları 
bulunmaktaydı. Çünkü bu kadın kötü huylu biriydi ve dili ile ailesine 
eziyet veriyordu. RasuluUah’ın bu uygulaması, "Apaçık bir hayasızlık 
yapmaları hali hariç evlerinden çıkarmayın. *' âyetinin tefsiri 
olmaktadır.

3.Bir başka Örnek de Subey’a b. Eşlemi hadisini verebiliriz.^^* 
Bu kadın kocasının vefatından onbeş gün sonra doğurdu^"^  ̂ ve 
Rasulullah kendisine artık evlenebileceğini bildirdi. Böylece bu 
hadis: 'İçinizden ölenlerin geride bırakmış olduğu eşler, kendi 
kendilerine dört ay on gün beklerler. âyetinin hamile olmayan

Felih, 48/25.
* Sıbâî. Sünnet s. 391.

Buhân, l ’ersîr, 65/1; Müslim, Rada', 66-72; Fbu Davud, Talak, 4.
I f  Talak, 65/1.

Şâtibî, Muvâfakât, IV/36; Sıbâû SûnneÇ s. .391.
Bubârî. lalak, 41; Müslim, Rjdâ’ 103; Hbu D avud  Talak 39; Tinniy.î, Nikâh 
38; N isâl Nikâh, 21; Ibn Mâce, Talak, 10; Danmt, Talak, 10; Mûsned, VI/373, 
411.412 
Talak, 65/1.
Şâübî, Muvafakat, IV/36; Sıbâî, Sünnet, a y.

Meğazi. 10; Ebu Davud Talak, 47; Darimi, Talak, 11.
Talak, 65/1.
Bakara, 2/234.
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kadınlara mahsus olduğunu açıklamış oldu. "Hamile otanîam ıddcti, 
doğıumalan He tamanı/anır." âyeti ise hem boşanmış hem de 
kocası Ölmüş kadınlar için genel olmaktadır.^^^

Bu lür sünnet, çoktur. Ancak bütün dikkatlere rağmen Kur'ân 
naslan bu maksatla ele alındığı zaman görülür ki bunların sünnet 
ahkâmının hepsini kapsaması mümkün değildir. Başka bir ifade ile 
hadislerde ĝ sçen her konuya Kur’ân’ın doğrudan değinmesi veya 
arabın kullandığı luğavî v a /  açısından onlara işaretle bulunması 
mümkün değildir. Bu konuda ilk şahit nâmaz, hac, zekat, hayız, 
nifas, lukata, kira, musakat. diyet, kasame ve benzeri sayılamayacak 
kadar çok olan durumlardır (ve bütün bunlar bu yaklaşım 
sahiplerinin iddia ettiği gibi sünnetin Kur'ân naslarını hususi beyân 
tarzında geldiği konular olmaktan uzaktır). Bu itibarla bu yaklaşımın 
taraftarları iddialarını isbât edecek durumda değillerdir. Bunlaınn 
yapacakları şey olsa olsa arap dilinin kabul etnıiyeceği zorlamalara 
girerek iddialarına dayanak aramaya çahşmak olacaktır. Böylece bir 
çabaya ne selefi salibinin ne de ilimde yüksek gayeye ulaşmış 
alimlerin katılması mümkündür.-''^

4. SÜNNnTfNKUR'ÂN'DA YER ALAN

Sünnet, kitabın müphem müşkil ve mücmellerini açıkladığı 
amm’ını tahsis mutlakını takvid ettiği gibi cumhura göre nasih ve 
mensubunu da bildirir^-"* Yani biz nasih ve mensuhu sünnet 
vasıtasıyla ö ğ r e n i r i z . Sünnetinin dördüncü görevi de mutevatir 
sünnetin, Kur'ân’ı nesUetmesidir.^^^

Nesh, beyân çeşitlerinden biridir. Burada şunu belirtmek 
gerekir ki "Her nesih beyândır. Fakat her beyân nesilı olamaz.

İbn Hazm'a göre, bazıları neshin bir şeyi açıklamak değil de 
ortadan kaldırmak anlamına geldiğini ileri sürerek onun beyân 
olamayacağını söylerler. Bu iki açıdan hatadır. Bir kere neshin.

Talak, 65/42.'S2^ Şâtibî, Muvafakât IV/36; Sıbâî, Sünnet, a.y.
İT', Şâtibî, Muvâfakât, IV/,İX; Sıbâî, Süaaet 392.

Ebu Zehra, Usûl~u Fıkıb, s. 99.
Ş â l ı î , 103.

" Abdulgttni, l/ucciyye. s. 497; Sıbâî, Sünnet, 394. 
'  thn Hayan, JbkânL 1/476.
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beyân çeşitlerinden olduğu açıktır. Zira o, neshedilenin ortadan 
kalktığını neshcdcnin ise sabit bırakıldığını, beyân etmektedir. Diğer 
bir ifade ile şer'î bir hükümle diğer bir şer’î hükmün sona erdirildiğini 
açıklamadan ibarettir. İkincisi, neshedenin açıklayıcı olmadığnı iddia 
etmek delilsiz bir iddiadır. Delilden yoksun olan bir iddia da 
geçersizdir, yok hükmündedir.^^* Zira: '’Biz bir ayetin yerine başka 
bir âyet indirdiğimiz zaman -Allah ne indirdiğim bilirken- sen 
Allahla iftira ediyorsun derler.” âyeti onların lehinde delil 
olamaz.

Burada söz konusu olan Kur'ân'dan bir âyetin neshedilip 
yerine başka bir âyetin indirilmesidir.

Bazılar bu âyetteki "âyet" kelimesini "şeriat" anlamında 
kullanarak Kur'ân'da neshin olmadığını ileri sürerler. Onlara göre 
Allah bir şeriatı kaldırır diğer bir şeriatı koyar. Meselâ Musa(a.s.) 
şeriatını hükümsüz kılar. Onun yerine Hz. Muhammed(a.s.)’in 
şeriatını getirir. Tâberi ve İbn Kesir bu "âycrten maksadın nasih 
mcnsuhla ilgili Kur'ân âyetleri olduğunu s ö y l e r l e r  ^̂ o Kurtubî ise 
buradaki "âyet" kelimesinin şeriat anlamına gelebileceğine dair bir 
görüşün bulunduğunu verir ve fakat cumhura göre bunun Kur'ân 
âyeti olduğunu açıkça ifade eder.^^*

Peygambcr(a.s.) kendiliğinden bir âyeti neshedemez. O 
vahiyle konuşur^^^ ve vahye tabi olur.^^^ C^ie ise vahiy vahyi 
nesheder. Sünnet ve Kur’ân vahye dayalı oldukian için birbirini 
neshedebilirler.^^^

Nesh, şer'î ahkâmın yerleşmesini temin maksadıyla ilahi 
hikmet gereği gcrçcklcştirilemis şer’î bir tasarruftur. Nesh üzçrinde 
düşündüğümüzde bu uygulamanın, Islâma yeni girmiş kimseler için 
gerçekleştirildiğini göreceğiz. Mesela önceleri kıble Beyt-i Makdıs’e 
karşı idi, sonra kâbe oldu.^^  ̂ Bunun örnekleri çoktur.^^

İbn Hazin, İhkâm. 1/520; Zuheyr. Muhammed Ebu'n-Nur, Usûlu’l-Ftkb, Kahire, 
1992/1412,111/72; Hamâde, Sünnet, s. 172.
Naili, 16/101.
Taberj Cim i’, VIII/176(10. cüz); İbn Kesir, Tefsîr, 11/587.
Kurtubî, Câmi\ VI/176.

" 2  Necm, 53/3-4.
Rn'am, 6/50.

264 İbn Haan, thkâm, 1/522; Amıdî, /M i/ne, II/l42.
Şâlibî, Muvâ/akât, in/78.
Şâlibî. Muvâfakât 11/78-79.
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Eğitim ve öğretimde önemli yer işgal eden ncsh kavramınm 
anlamı ve buna dair örnekler üzerinde bir kaç söz etmenin yararlı 
olacağı kanaatindeyiz.

Nesh kelimesi luğat manası açısından yok etmek, izale etmek 
ve yazmak anlamlarına gelmektedir. "Nesehcti'ş-Şemsa ez- 
Zılh/güneş gölgeyi giderdi. ", '*Neseheti'r-rihu eseK%meşyi/Riizgar 
ayak izini ortadan kaldırdı, " veya "*Nesehc's-Sîhu es-sebâbe/yaşlılık 
gençliği yok etti, "terkiplerinde bu anlamda kulalnılmıştır.^^^

Istılahı anlamda ncsh, bir hükmün daha sonra gelen
başka bir şert hükümle kaldinlmasıdır.

Alimler arasında kitabın, kitabı; sünnetin de sünneti neshinin 
cevazı konusunda ihtilaf yoktur Bazı âyetler ba/Jİarının hükmünü 
ncshettiğine dair usul kitaplarında örnekler verilmiştir. Sünnetin 
sünneti neshi konusunda da, mutevatirin mutevatiri, abadın ahadı 
neshcltiği kabul edilmiş ve Sizi kabir ziyaretinden nehyetmiştim. 
Onlan ziyaret ediniz. ' * h a d i s i  örnek verilmiştir. Yalnız alimler 
arasında Ebu Müslim el-îsfehanî neshin varlığını inkâr eder. '̂^  ̂
Kur'ân'ın sünneti ve sünnetin Kur'ân’ı neshi hususu ise ihtilaflıdır. 
İbn Hazm Kur'ân ve sünnetin vahye dayandığını ileri sürerek bir 
birlerini neshctmelerinin caiz olduğnu şavunur.^^* Gazalî ve Amidî 
de Kur’ân'la sünnetin biıbirlcrini ncshcdeccğini kabul ederler

Bilindiği gibi Hanefîler mütevaatir ve meşhur sünnet ile 
kitabın ncshedileceği kanaatindedirler. Onlar göre nesh bir hükmün 
son bulduğunu açıklamaktan ibaret olunca, kitaptaki bir hükmün 
sona erdiğini peygamber açıklayabilir. Zaten Peygamberimizin görevi 
ilahı hükümleri açıklamak değil midir? Ancak şunu belirtmek gerekir 
ki sünnet ile neSih, kitabın sadece hükmünde cari olur, nazmında 
olamaz. Zira sünnet ile kitabın nazmını değiştirme ve ortadan 
kaldırma caiz değildir.

Gâzali, Ebu Hamid, el-Mustasfa mia İlmi%Usûl, 1. Baskı, Mısır, 1322/1324, 
1/107; Ragtb, Müfredat s.746; Amidî. fhkâm. \\l9r'
Şâtibî, Muvmkâti II/80; Zerkâni, Afc/ıâA/ZH/72; Butî, Mebâbis, 22Q.
Musiim, Cenâiz, 6, Edahi, 37; Hbu Davud, Cenaız. 77; Eşrihe, 7; Tirmizî, 
Cenâiz, 7; Nesâl Cmmz, 100; Dubaya 39, Kşribe 40; tba Mâcc, Cenaiz, 47; 
Mükned l/l 45, 452,111/38, V. 350.
Sıbâî, Süaaei s. 394.
İbn Hazm, thkâm, 1/518; Amidî, tbkâat H/135.
Gazali, Musiasfa, I/I24-I25; Amidî, thkâm, II/B4 
Bilmen, Hukuk, I/100-1Ö3.
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İmam Şâfîî ise sünnnetin Kur'ân’ı neshcdcmiyeceği görüşünü 
s a v u n u r . 274 Şevkânî, Ebu Mansur el>Bağdadi’nin ’̂ Şâfiî burada 
mutlak sünneti değil, abad olarak nakledilen sünneti kasdetıniştir. ” 
sözü ile; Zcrkcşînin ''Şafiî'nin maksadı, kitapla sünneti birbirine ters 
düşüyor göstermemektir. Şâflf, kitab kitabi, sünnet de sünneti 
ncshcder. sözünü eş değerde görmüştür. Burada kitap ve sünnete 
büyük bir tazim vardır. O, birini diğerinden ayırmamaya çalıştı. Bu 
konuda konuşanlar Şâfıi'nin maksadını tanlayamadılar. Bilakis onun 
maksadının tersini anladılar. Ta ki te'vil ederek hata ettiler. 
sözünü naklederek Şâfiî'nin de "sünnetin Kur'ân'ı 
ncshedemiyeceğine'*(İBİr sözünü yumuşatmaya çalışır.

Hasılı nesh konusunda bir çok ihtilaflar ortaya atılmış ve 
mesele, sünnetle, Kur’ân’ı karşı karşıya getirecek noktaya 
vardırılmıştır. Hatta bazıları tarafından neshin olamıyacağına dair 
görüşlerde, ileri sürülmüşür. Onlara göre "Kur'ân'ı kerim, kıyamete 
kadar geçerli olacağına ve İslâm dini belki bir zaman ve mekanla 
kayıtlı olmadığına göre başka zamanlarda da aynı şartların 
yaşanamıyacağmı söylemek mümkün mü? Benzeri şartlar 
oluştuğunda bu ayetlerin geçerli olamıyaçaklanm nasıl 
söyleyebiliriz? O halde bu meslede nesh olayının olmadığını 
söyleyebeliriz. Mesele zaman ve zemin meselesidir, Aynt şartlar 
tahakkuk ettiğinde aynı ayetler geçerli olacaktır.

Yukarıdaki görüş savaş âyetleri konusunda söylenmiştir, 
jçki âyetleri hakkında da şu görüş ileri sürülür: ''Netice olarak içki 

ve benzen tedrici yolla' terkedilen kötü alışkanlıklarla ilgili 
âyetler, aynı şartlar söz konusu olduğunda devreye girer ve 
geçerlilik kazanırlar. Hükümleri kıyamete kadar kaldırılmış 
mensuh âyetler sayılmaları, mümkün değildir

Yukarıdaki sözlere şunu eklemek acaba münasip olur mu? 
Aynı şartlar tahakkuk elliğinde mensuh sayılan ayetler gibi nasih 
âyetler de, o zamana ve şarta has olmak üzere mchsuh ayetlerin 
peşine devreye girmezler mi?

Şâfiî, Risâlc. s. 55: Aniidû tbkim. 11/138.
Bkz. Şâliî. Risâle  ̂s. ^5-56.

2 'O Şevkânî, İr^âd,a. 192.
Şiınştik, Ktır'm, s. 111.
Knfal, 8/65-66.
Nahi, 16/67; Hakara, 2/129; Nisa, 4/43; Maide, 5/90-91. 
Şimşek, 17.
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Şayet birbirlerini takip ederek bir eğitim metodu olarak ikisi 
de devreye girerse "nasıh ve mensuh'* olayı kabul edilirse vak'ıaya 
daha münasip olmaz mı? 

Burada tartışmaya girmeyi uygun bulmuyoruz. Ancak Ali 
Osman Koçkuzunun bu konudaki sözlerini nakletmenin münasib 
Olacağı kanaatindeyiz.

"/fe. Peygamber tcşrf'de hangi salâhiyete sahiptir? Dinî 
emirlerin menşeinde, tcsbit ve tebliğinde otoritesi nedir? Vakıalar, 
fikirler ileri sürülüp tenkîdler yapılırken: taraflar Peygamberimizi 
çok köre bertaraf ederek teşride söz sahihi saymayarak hareket 
çimektedirler. Adetû^Kur'ân'ın ve Allahsın hükiimlerinı Peygambere 
karşr savunan muhayyel bir varlık araya koyuorlar. İşlenmesi 
gereken nokta buduT' ''Şeriatı getiren, Allah'ı bize tanıtan, hükümleri 
açıklayan kimdir? Neshin her çeşidini, hattâ bizzat nesih 
müesseşesinin kendisini açıklayıp tebliğ eden kimdir??" Biz kimi 
kime karşı savunuyoruz? tfer iki tebliğ de aynı ağızdan çıktığı halde 
nasıl oluyor nazari münâkaşalar ve delil-dâvâ vasatına giriyoruz? 
Kanâatımızca yanılma buradan neş*et etmektedir. Kul olarak bize 
göre ortada tek örnek şahsiyet vardır Hz. Peygamber. Değişiklikleri
o beyân eder; ister metlüv, ister gayr-i mctlüv vahy ile gelsin 
değişiklik, neticeyi değiştirmez. Meseleyi açıklayan odur. Ondan 
hıze gelen haberler sâbit ve nesih iesbit edilmiş işe ona inanılu" ve 
gereği yapılır Vak'aların tesbiti için hadislere başvurulur, derin 
araştırma neticesi elde edilecek malzeme, çök kere yorgunluktan 
öteye bir fayda sağlamayan münâkaşa lan durdurur.

Netice olarak şunu söylemek mümkündür. Cumhura göre 
Kur’ân’la Kur’ân’m, Kur’ân’la sünnetin, sünnetle de Kur'ân'ın neshi 
caizdir. Zira her ikisi de vahiyle g e l m i ş t i r .  

Bunlara çeşitli örnekler verilınişlir. Biz her üçüne sırasıyla 
birer örnek verelim.

Kur’ân'da içki yasağı ile ilgili olarak inen âyetler dört tanedir. 
Birinci ayette: "Üzümlerden içki ve güzel nzık elde edersiniz. 
İkincisinde: "Sana içki ve kumardan soruyorlar. De ki: O ikisinde

Koçkuzu, Ali Osman, Hadiste Nâsib-Mcnsûh M eselesi, İstanbul, 1985, s.l62-
*63.
İbn Hazm, Ihkâm, 1/519, Amidî, Ihkâm. 11/135-138; Ga/jıli. Mustasfa, 1/124-125; 
İbn Kayyım, l'lim, 11/222-227; Hamadanî, Tefstr, UI/200-203; Şevkânî, İrşâd, 
191; Zuhcyr, UsûL s, 69, 72;Haıiıâde, Sünnet s. 173, 186.
Nahi, 16/67.
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büyük günah vardır, İnsanlara bazı faydalan varsa da günahlan 
faydalarından büyüktür. Üçûncüsûnde: ”Ey inananlar sarhoşken 
namaza yaklaşmaym. ” Sonuncusunda ise: *'Ey inananlar, içki, 
kumar, dikili taşlar (putlar) şans okları, şeytan ışı birer pisliktir. 
Bunlardan kaçının...** 8̂6 buyrulmakta ve dördüncü âyetle 
diğerlerinin hükmü kaldınlarak içki yasaklanmaktadır.

Beylu'l-Maksidin kıble o la r^  tayini sünnetle bilinmektedir. 
Ayetlerde oraya dönüleceğine dair malumat yoktur. Ancak bu 
sünnetin "Mescid-i Haram tarafına yüzünü çevir/’ ayetiyle 
neshedildiğı nakledilmiştir.2**

Diğer bir örnek de şunu verebiliriz: Hudeybiye Musalahasında 
müşriklerden müslüman olup da Medine'ye gelecek olanların geri 
çevrileceğine dair madde vardı. Hatta Ebu Cendel ve bir grup 
müslüman geri çevrilmişti. Bu arada bir kadın müslümân olmuş ve 
Medine’ye gelmişti. Bunun üzerine **Ey inananlar, mümin kadınlar 
göç ederek size geldiği zaman anlan imtihan edin. Allah onların 
imanlarını daha iyi bilir. Eğer onlann (gerçekten) inanmış, 
olduklarını anlarsanız. Onlara kâfirlere geri döndürmeyin. Ne bu 
kadınlar onlara helâldîr. Ne de onlar bunlara helâl olurlar (..). Bu 
Allah'ın hükm üdür...**âyetiyle mümin kadınların geri çevrilmesi 
ya^klanafâk sünnetle konulmuş olan anlaşma maddesi kadınlardan 
kaldırıldı. Böylece Kur’ân sünnetle sabit olan Hüdeybiye 
Antlaşmasındaki bir maddenin bir kısmını kaldırmış oldu,^^

Sünnetle Kur’ân'ın neshcdildiğine dair de şu örnekleri verirler* 
'̂ Birinize ölüm geldiği zaman, eğer bir hayır (mal) bırakacaksa, 
anaya, bahaya, yakınlara uygun bir biçimde, vasiyet etmek Allah'tan 
korkanlar üzenne bir borçtur." âyetinin hükmü, "Varise vasiyet 
yoktur. hadisiyle neshcdilmiştir,^^^

Bakara, 2/129.
Nisa, 4/43.

11̂  Maide, 5/90-91.
Bakara, 2/144.
Amidî, IhU ııı 11̂ 135.
Mumtel)me 60/10.
Amidî, Ihkâm, II/135; Sıbâî, Sûaael, s. 395.
Bakara 2/1KO.
Bubâri, Vesâya, 6; Ehû Davud, V9sâyâ, 6; Tinnizt Vesâyâ, 5; Nesâî, Vesâyâ, 5. 
Gazali, Mustasfa, 1/124; Amidî, Ihkâm, 11/138; Şckvâni, Ir^âd, s, 191; Abdulgani, 
Hucciyye, s. 497; Kbu Z^h\, Hadis, s. 39.
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”KadınIanmzdan fuhuş yapanlan ktu ı̂ içinizden ttört şahit 
getirin; eğer onlar şahitlik ederlerse o kadınlan ölüm (ahp) 
götürünceye, ya da Allah onlara bir yol göstennceye kadar evleide 
tutun.” âyetinin hükmü '*Bekâr bekârla zina ederse yüz değnek 
vurun ve bir y ıl sürgün edin. Yaşlı yaşh ile zina ederse yüz değnek 
vurun ve r e c m e d in .hadisiyle neshcdiidiği rivayet ed ilir ,^  
Kurtubî ise Nisa suresi 15. ayetin Nur suresi 2. ayet ve zina eden 
yaşlılar hakkındaki hükmü belirleyen yukarıda verdiğimiz hadisle 
neshedildiğini söyler^^*^

S. S ü n n e tin  AHKÂMIN DIŞINDA k u r b a n *a
AÇIKLAMALAR GETİRMESİ

Sünnet, ahkâmın dışında kalan âyetlere de açıklama getirerek 
ilgilenmediği veya el atmadığı konu bırakmaz. Kur‘ân’ın hitabettiği 
her alana o da hitabeder. Bu da normaldir. Zira Rasulullah Kur'ân'ın 
tamamını beyânla görevlendirlimiştir. Kur'ân'ın el attığı hangi konu 
olursa olsun Rasulullah o konuya söz, fiil, takrir veya işaretle 
müdahele ederek açıklamalarda bulunmuştur

Buraya kadar verdiğimiz maluatlarla sünnetin, itikat ve amel 
konularında Kur'ân'ı tekid ettiğim ona ek hüküm getirdiğini ve onun 
mücmellerini beyân ettiğini vermeye çalıştık. Böylece sünnetin 
kıssalara mesellere ve öğütlere yönelik olan kısmı kaldı.^^*

Kur'ân'da olduğu gibi hadislerde de kıssalara mesellere ve 
öğütlere yer verilmiştlr.Bunlar, Kur'ân'dakilere ya tefsir, ya te'kid ya 
da Kur'ân’a bağlı olmadan müstakil öğüt mahiyetini taşırlar.^^ 
Şimdi bunları birer örnekle vermeğe çalışalım.

1 Sünnet, Kur'ân'da varit olan kıssa, mesel ve öğütlere uygun 
kıssa mesel ve öğütler ihtiva eder Bununla Kur'ân'm ındiriliş 
maksatlarını gerçekleştirme de hem Kur'ân’a yardımcı olurlar, hem 
dc Kur'ân'diakini ya tekid ya da beyân e d e r l e r . M e s e l a  sahih hadis

295 Nisa, 4/15.
Müslim \\wâ\xA, 13-14; Bubârî, Tefsir, Sure, 4; Ebu /^KKCı^Huduct, 23; Tinnizi, 
Hüdud, 8; Mûsaed, III/476.
Gazali, Mustasfa, a.y,, Ebu Zehv, Hadis, a.y.
Kurtubî, Cami, 111/84, 85(5. cüz).297 _ _

2 ^  Sıbâî, Sûanet, \^92. 
300

Sıbâî, Sünnet a.y.
Ebu Zehv. Hadis, s.45; Hamâde, Sûmtei, s. 160.
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kitaplannda anlatın Hz. Musa ve Hızır(a.s.) kıssası^®' kehf suresinde 
anlatılan adı geçen kıssayı hem tekid etmekte hem de ona tefsir 
mahiyetini taşımaktadır.

Bilindiği gibi ICur'ân'ın anlatım tarzalnndan biri de temsildir. 
Elmalılı'nın dediği gibi ''Edebiyatta tefhim ve cazibe nokta-i 
nazanndan temsilin büyük ehemmiyeti vardır. Çünkü alel%ekser 
akıIJar vehimlerin mudahele ve tasallutlarına manız olduklanndan 
makulatı hafifeyi husn~i idrakten mahrum kalırlar, temsil ise 
vehimleri akla teshir eder de halcikatı cahil gibi kimselere bile 
tefhime vesile olur. Zira temsil dakik ve rakik makulatı hafıyyenın 
mkab-u hicabını atarak onian açık mahsusat kisvesinden ibraz eder 
de tanınmadık şeyleri tanınmış, görülmedik şeyleri görülmüş gibi 
İzhar ve ifham eyler?^  ̂ İşte temsilin bu önemine binaen Kur’ân 
anlatımda temsil metodunu kullanır. Hakikatlerin anlatılmasından ve 
öğütte Flasullullah da bu metoda başvurur. Bir gerçeği anlatırken 
olaylan kafaya iyice raptetmek için: "Bir alimin abide karşı fazileti 
benim size nazaran üstünlüğüm gibidir. " '*Bir alimin abid 
üzerine üstünlüğü, aym sair yıldızlara üstünlüğü gibidir." 
tarzında ifadeler kullanarak teşbihi; "Allah Tealanın benimle 
gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer... gibi ifadelerle 
de temsili anlatım tarzını kullanır.

2. Sünnet, kıssalara ve kıssalardaki bazı müphem ve müşkil 
lafızlara açıklama getirir.’ *̂̂  Mesela: "Böylece $izi orta bir ümmet 
yaptık kı, insanlara şahit olasınız. Peygamber de size şahit olsun."

âyetindeki insanlara yapılacak şehadeti şu hadisiyle açıklâr: 
"Nuh(a.s.) çağrılır ve ona: "Tebliğ ettin mi? denir. O da "Evet" der. 
Kavını çağrılır ve onlara: "O size tebliğ etti mi" diye sorulur. Onlar: 
"Bize ne bir uyançı ve ne de her hangi birisi geldi." derler. 
Nuh(a.s.)'a uyarıcı ve ne de herhangi birisi geldi." derler. Nuh(a.s.)'a

Bkz. Buhâff, İlim, T6, 19, 44; Enbiya 27, Tefsir, 18/2-4; Tevhid, 31, MusUm, 
Fedail. 170, 172, 174; Kader 29, Fiten, 112, Tinnizî, l'efsır, I8/I-3; İba Mûce, 
Filen, 23; Mûsned, V/116-118, 120, 121,122.
Bkz. Kehe 18/60-82.
Elmalıh, Hak Dini, 1/244.
Tirmixî,\\\m, 19.
Hhu Davud İlim, !; fba Mukaddime 17; Mûsned, V/1%.
Bubâri Rıkak, 16, l’lisam. 2, İlim 20, Mus/İm, FedaiJ, l .5; Mûsned IV/399.
Sıbâî, Sûnaet, s.392-93; liamâde, Sûmet s. 160; Eİju Zehv. Hadis, s. 45,
Bakara, 2/143.
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tekrar sorulur. ”TebIiğ ettiğine dair şahidin kim?" 0(a.s.): 
''Mubammed ve ümmetidir." diye cevap verir. Siz (ümmet-i 
Mubatnmed) getirilirsiniz de onun tebliğ ettiğine şahitlik 
edersiniz.

Bir başka örnek şunu verebiliriz: tsrailoğlularına şu âyetle 
belirtildiği gibi Filistin'e girme emri verilince "Şu şehre girin, oradan 
dilediğiniz yerde bol hol secde ederek kapıdan girin ve '-hıtta” 
(Ya rabbi bizi affet) deyin ki hız de sizin hatalannızı 
hağ/şlayayım.*'̂ ^̂  ̂ Onlar âyeileki bu emrin hilafına Rusalulah'ın 
açıkladığı gibi "Bizi alTct" yerine: "Balçıkta dane isteriz." diyerek 
enselerini dönüp gerisin geriye girdiler." ^ '

3.Kür’ân'daki maksatları gerçekleştirebilmek, din yolunda 
insanlara heyecan kazandırmak ve uyarıda bulunarak insanlara güzel 
örnekler sunmak maksadıyla Rasulullah müstakil kıssa ve meseller 
gctirir.^^2 Bunlar da, Kur'ân'daki kıssaları te'kit anlammı taşır. 
Israiloğullârına ait "Kel kör ve alaca hastalığına tutülanlann kıssası5 

Abid Cüreyc’in ve mağaraya sığınan üç zatın kıssası 
buna örnektir.

Huhârî. Tefsir, 2/13; Enbiya 3, İlisam, 19: Tinnizî, Tcfsîr, Sure 2/9; İha Mâce 
_  Zuhd,34: A/i«/ı«^ HI. 32:'lV/13.
3 0 Bakara. 2/58.
3 ’ MûsUm, 'l'efsîr, I, Buhâri Rhbiya. 28: Tefsîr, 2/5,7/4.
^ ^  Sıbâî., Sünnet, s.393; IChu Zchv, Hadis, s.45; Mamâdu Sünnet, s. 160.
^  Knbiya, 51; A/d^v/ı/ız,/ülıd, 10.

Buhâri, Salat, 7; Mezalim ve (îadap 35; Mûsİim, \\\T vo Sıla, 7, 8; Müsncd, 
I/3I0; 117, II/8.

3 * • Buhâri Edeb 5, Buyu, 98, İcare 12: Müslim, Zikir, 100; Mûsncd, II/116.
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SONUÇ

Kur'an, Allah Teala'nın Cibril vasıtasıyla indirdiği, tevatürle 
nakledilmiş, mushaflarda yazılmış, okımnıasıyla ibadet olunan  ̂Fatiha suresi 
ile başlayıp Nas suresi ile son bulan muciz bir Allah kelamıdır.

Kur*an, lafızlarıyla ibadet edilmedi, mana olarak naklinin caiz 
olmaması, hem mana ve lâfzının Allalı'a ail ohnası, valûy yollarından sadece 
Cibril vasıtasıyla indirilmesi, belagalt, fcjiahatı, uslubu vc içeriğinde onun 
gibi bir sözün meydana getİrilmenlesİDİn mümkün olmaması açısından 
hadisten aynlır.

Rasulullah, inen her ayeti vahiy katiplerine yazdınııış, hanjgi ayetin 
hangi sureye ait olduğunu ve suredeki yerini göstermiştir. Yazılan bin nüsha 
Rasulüllah'ın yanma bırakılmış, bir nüsha da vahiy katipleri kendileri için 
yazmıştır.

Cibril, her yıl ramazan ayında o ana kadar Kur'an'dan vahyedilmiş 
olanı Rasulullah'a arzetmiş, Vefatı yaklaşınca bu arz ışı iki kez 
tekrarlanlannuştır. Bilindiği gibi Peygamlx3!rimizin Cibril'le birlikte Kur*an'ı 
karşılıklı okuyup dinlemelerine "ar/a" son karşılaşmaya da "ar/a-i ahire" 
denmiştir  ̂Son arza da Zed b. Sabit de bulunmuştur.

Kur'an'm yedi harf üzerine indiği Rasulullah'tan rivayet olunurken 
yedi harfin, yedi lehçe mi, yedi vecih ııii, yedi kıraat mı olduğu konusunda 
ihtilaf edilmişse de çoğmıluk taralından benimsenen görüş, yedi lehçe 
olduğudur. Okunıa-yazma bilmeyen ümınî bir topluluğa kolaylık olsun diye 
yedi harf üz^re indirildiği rivayetlerine bakılırsa yedi harfin yedi lehçe 
olduğu görüşü kuvvet kazümnaktadır.

Kur'an, hem ezberienerek, hem de yazılarak mulıafaza edilmiştir. 
Kur’an’m korunmasında ezber yazıdan daha önemli bir vasıta sayılmıştır. 
Rasulullah, hayatta iken kendisine yedi sahabînin hıl/ını dinlettiği ve 
Kur'an'm tamamen yazı ile tesbit edildiği kaynaklarda yer almaktadır.

Fîz. [{bubekir'in hilafeti döneminde mürtedierle yapılan Yemame 
savaşında yetmiş hafızjn şehld edilmesi oliayı, Kur'an’m zayi olacağı 
endişesini güdeme getirmiş, bu hususla ilk endişeye kapılan Hz. Ömer başka 
savaşlarda da hafizları kaybetmeden Kur’an'm toplanması gerektiğini Hz. 
Ebubckir’e hatırlatmış, Halife bu işe önce yanaşmadı ise de sonradan ikna 
olmuş, Zeyd b. Sabit de buna razı edilerek Kur’an toplalılmıştır.

Zeyd, hem arza-i ahireye katılmış bir hafız, hem de vahiy katibi 
olduğu için bu göreve tayin edilmiş. Peygamberimizin hücresinde saklanan 
Kur'an nüshası da elleri altında olduğu halde kendisinde yazılı Kur'an metni 
olan herkesten, bu metnin Rasulullah yanında yazıldığına dair iki şalıit 
göstererek getirmesi istenmiş, ancak v̂ ızı ile yetinilmeyip aynı metnin 
ezberlenmiş olması da şart koşulmuş, ezberlendiğine dair de iki şahit
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iştenmiştir. Bu iki şahitten birinin lııfz/ezber, diğerinin de kitabet^azı 
olmasının kasdedildiği rivayeti de vardır.

Cem‘ ineselesinde bir problem çıkmamış, sadece Tevbe suresinin son 
iki ayeti,, Gbu Huzeyme'de bulunmuş ve ona itibar edilmiştin Çünkü hem 
Zeyd ve bir çok sahabe bu ayeti ezbere biliyor, hem de Huzeyme'nin şehadeti 
iki kişi yerine geçiyordu. Üstelik cem‘ olayında yazılı metin istemeden 
maksat, ezbere bilinen bu ayetleri yazılı metinle destekl«anekti. Dolayısıyla 
Ebiı Huzeyme'nin iki şahit yerine kabul edilişi ve adı geçen ayetlerin Ze:yd ve 
bazı sahabiler tarafından ezberlenmiş oluşu, bu ayetler hakkındaki şüpheyi 
kaldınnakta ve dde edilen yazılı metİn de, pekiştirme mahiyetini 
taşımaktadır.

Ümmetin icmama göre Kur'an, son arzada okunduğu şekliyle 
toplanmıştır. Ancak yedi lehçeden biriyle yazılmış, özel mushaflara ve 
sahabenin bu lehçelere göre öğrenmiş olması hususuna dokuıitılnı^ıştır 
Herkes kolaiyına gelen leh ^  ile Kur ân’ı öğrenmişti. Hz. Osman döneminde 
Kur'an öğreticileri öğrenmiş oldukları lehçeye göre eğitim yapmağa başlaınış, 
böylece de kıraatte tkkhlıkİar ortaya çıkmış^ bu farklılıklar yeni öğrenenler 
arasında işi ölüme götürecek kadar büyük ihtilaflara sebeb ölınuş, Hz. 
Osman, büyük bir ileri görüşlülülkle Kur'an'ı Kureyş lehçesi üzere yeniden 
yazdırmış ve ihtilafa neden olan farklı lehçelerdeki özel Kur'an nüshalarını 
yaktırdı. Yazdırdığı bu imam nüshayı çoğaltarak çeşitli vilayetlere göndermiş 
ve Kur'an'ı okuyuş şeklinden kaynaklanan ihtilafları önlemiştir.

Cem meselesinde konunun özü şudur: Gönüllerde toplanma 
anlamında ezberlenmesi ve varaklara yazılma işi, Resulullah zamanında; 
yazılmış varakların bir araya getirilmesi anlamında toplanma, Hz. Ebu 
Bekir; bir araya getirilen Kur’ân nüshasından bir kaç nüsha istinsah 
edilerek çeşitli şehirlere gönderilmesi de Hz. Osman'ın hilafeti 
döneminde gerçekleştirilnıiştir.

Kur'an'ın dili arapçadır. Kendisinde az .sayıda yabancı kelime varsa 
da bu yabancr kelimeler, Kur'an nazil olmadan önce arapçaya girmiş ve 
arapçanın dil kurallarına, uslub ve zevkine göre seslendirilip kullanılmıştır 
Onun için "muarreb" diye isimlendirilen bu kelimeler, Kur’an'ın arapça 
olması hükmünü değiştirememektedir. Arapçayı bütün incelikleriyle 
bilmeyenin, Kur’an'ı gerektiği şekilde anlaması, mümkün görülmemiştir.

Kür'an'da anlamı olmayan kelime yoktur ve Allah kelamı bu tür 
iddialardan münezzehtir. Ancak manası kolay anlaşılamayan kelime ve 
cümleler mevcuttur. Onun için Kur'an ayetleri, sadcce arap olmanın avantajı 
İle bilinenler, herkesin anlamakta zorluk çekmeyeceği ayetler, sadece 
alimlerin bileceği ayetler bir de Allah'tan başkasının bilmesi mümkün 
olmayanlar diye dört kısma ayrılmıştır.

Kur'an, harfi harfine terceme edilemez. Terccmesine de Kur'an 
denemez. Tercemenin mümkün olabilmesi için "Bir kelamın manasını diğer
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bir dilde dengi bir tabirle ifade etınck ve aslın manasına mutabık olmak 
içinde serahallc, delalette, icmaldc, tal'sildc, umumda, hususta, ıtlakta, 
takyiddehasılı iiim ve simatta asıldaki manaya eşit ohnak iktiza eder. " Aksi 
halde tam bir terelüne değil, eksik anlatış olur. Bundandır ki Kur'^n 
terccmelerine meal denmiştir. Meal bir şeyi eksiltmek manasına gelir. Bir 
sözün manasını her yönüyle aynen değil de biraz noksaniyla ifade etmeye 
meal denmiştir.

Kur'an, hem dtinya, hem de ahiret için hükümler koyar.Hükümlerini 
de küllî kaideler şeklinde verir. Kur’an ayetlerinin lügat manasından 
anlaşılan bîr zahir bir de tevil sonucu anlaşılan ve sözden Allah'ın gözettiği 
maksadı ifade eden batın manası vardır.

Kur'an lafızları arap dili uslubuna uygun olarak konulduğu mana 
bakımından amm, has, müşterek; kullanıldığı anlam açısından hakikat, 
mecaz, sarih ve kinaye; manaya delaletinin açıklığı bakımından zahir, nas , 
müfcsser ve mulıkem; kapalılığı bakınvmdan da halı, müşkil, mücmel ve 
mUte.şabih; manaya delalet şekilleri bakımından da ibarenin delaleti, işaretin 
delaleti, nassm delaleti ve iktizanın delaleti kısımlarına aynhnakladır.

Bu lalızları ve bunların delalet şekillerini alimlerin dışında sıradan 
in.sanlann anlaması mümkün değildir Ayrıca Kur'an bütün zaman ve mekana 
ve tüm insanlığa hitab edecek düsturları maddeler halinde vennesi mümkün 
olmadığından onları küllî kaideler şeklinde v^niştir. Bütün bunlar, yeri ve 
zamanı gelince gerekli açıkmalara ihtiyaç duyacaktır. Bu nedenle her devrin 
insanına bunlarrtefsir edecek alimleri yelişlinnesi vaciptir.

Bilindiği gibi Pcygamlx;rimizin en Önemli görevlerinden birisi de, 
insanlara kitabı tefsir etmektir. Vahiy yoluyla açıklanmaya ihtiyaç duyan 
mücmel, amm, has, mutlak... ayetlerin bir başka yolla öğrenilmesi mümkün 
değildir. Bundan dolayıdır ki Tabim'den Mekhul, "Kur'an'ın sünnete olan 
ihliyact; sünnetin Kur’an'a ihtiyactndiin daha fazladır, "demiştir.

Allah, Kur’aıı'da kitapla hikmeti hem beraber ve hem de paralel bir 
anlamda kullaıunıştır. Bura^ki hikmetten mak.sat, sünnettir. Başta İmam 
Şafû olmak üzere bir çok alim bu kanaattedir.

Tefsir dalında araştınna yapan birisinin, Kur'an'ın tefsiri olan sümieti 
bütün incelikleriyle bilmesi görekjnektedir.

Sünnetle hadis ayrı kökten türemiş olmalarına rağmen hadisçiler, bu 
iki, kavramı çoğu zaman birbiri yerinde kullaıunışlardır.

Kıu-'an ve süimet, birinci derecede hıfz/ezberle komnmuşlur. 
özellikle hadisler hususunda, unutulmaması için te.şvik edilen işlerden birisi 
de, karşılıklı müzakeredir.

Sahabe'nin hepsi, adildir. Hatib Bağdâdî've göre ehl-i bid‘atten az bir 
gnıp, sahabenin adalelinin aralarında çıkan harplere kadar sürdüğünü, bu 
harplere katılanlann adaletinin düştüğünü ve diğer insiinlar hakkında yapılan 
araştırmaların bunlar hakkında da yapılmasının gerekliğini ileri sürmüşlerse
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de bu doğru değildir. Ehl-i sünnetin icmai ile saliabenin adil olduğu kabul 
edilmiştir.

Ashab, RasulluHah'm bütün tasarruflarına tanık olmuştur. Onlar, 
Rasululah'a gelerek som sorarlar, o da onlara cevap verirdi. Kendisine 
arzedilen davalanhükme bağlardı. İnsanları iyi iş yaparken görür, bu yüzden 
onlan över, takdir eder, kötü şeyler yaptıklarını gördüğünde ise tepki gösterir 
ve yaptıklarının iyi olmadığını onlara açıklardı. Ba^cn de birini bir şey 
yajîarken gördüğünde susardı. Bu ses çıkarmama, o işin yapılmasında bir 
sakınca olmadığı anlamtnı taşırdı.

Rasulullah'ın verdiği tüm fetvalar, sonuca bağladığı davalar, yapılan 
kötü şeylere karşı gösterdiği tepkiler, hep sahabenin hazır bulunduğu' 
meclislerde cereyan etmeşti. Bunun ötesinde onlar, İslam'ın ruhuna 
vakıftılar. Valiye şalıit oldukİarıgibı hadislerin scbeb-i vunıdünu, ayetlerin 
de sebeb-i nüzulünü biliyor; bütün bunlardan dolayı başkalarının 
kavrayamadığı şeyleri anlayabilyorlardı. Nasıl ki araplar, birbiriyle 
konuşurken hiç zorlanmadan serahat, işaret ve ima yoluyla .sözden ne 
kasdedildiğini ahlar ve bu konuda tereddüd göstermezlerse ashab da Kur'an 
ve hadisi öyle anhyorlardı.îşte bu mümtaz topluluk, gerek Kur'an, gerekse 
sünnet mirasını bize taşıyan ilk basamak oldular.

Dillin kaynağı olari Kur'an ve süimet, hem muhteva hem de birbirini 
tamamlama açısından içiçedirler. Zira çeşitli naslarla kanun koyarken 
Kur'an'm yöneldiği manalara baktığımız zaman alıkamdan aynı mana ve 
maksallann sünnette dc bulunduğunu görürüz.

Süimet, Kur'an'm anlaşılmasında birinci dereceede kaynak olduğu 
gibi şerî hükümlerde de Kıu-'an'a eşit bir delildir. Kur'an'la sünnetin 
dcrecelenişi, itibaridir. Kitapla sünnet, hüccet olma açısından eşittirler.

Kur'an ve sünneti birbirinden ayırmak mümkün değimdir. Zira Yüce 
Allah, şeri alıkamın çoğmılukla ilk yansını Kur'an'da belirtmiş, ikinci 
yansını ise elçinin sümieti ile tamamlamıştır. Aync azım.saımııyacak bir 
yekun tutan kapalı alıkamı Kur'an'da, va'z ederek Rasulullah'ın sünnetiyle 
tefsir ettirip Kur'an'ı desteklemiştir, ö te  yandan Kur'an hükümlerinin 
taınamınn uygulanmasını doğnıdan elçi aracılığıyla gerçekleştirmiştirb Bu 
uygulamanm adı sünnettir. Bütün bunlara eklememiz gereken bir başka 
husus, Kıu-'an'ın sustuğu sahalarda hüktim koyma yetkisinin süimete ait 
olmasıdır. Sünnet hem Kur'an gibi müstakil hüküm koyar, hem de 
Kur'an'dakı bir asla dayanarak kıyas, ictihad ve ilhak yoluyla yem hükümler 
istinbat eder. Ajııca süıuıet, Kur'an'da yer alan bazı hükümleri neshettiği gibi 
ahkamın dışında da Kur'an'a bazı açıklamalar getirmiştir.

İslam dünyasında haklı bir .şölyete sahip olan Ibn ITazm'm konuyla 
ilgili şu ctimlesi, son söz olsun: "AUah Rasulüne ait söz, tlil, iş, takrir vc 
işaretlerin tümü, Kur*an'ın tefsiridir. "
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Şakir, Ahmcd Muhammed, el-Da îsu'I-Husîs Şerhi İA ti sari Ulûmi’î- 

Hadis, 3. baskı. Kahire, 1979 
eş-Şâşî, Ahmcd b. Muhammed, Usûlu'ş-Şâşî, 1982.
Şalibî, f"tisam,ilSLS. Ahmcd Abruş-Şârı), 2. baskı, Beyrut, 1991.
— - —İbrahim b. Musa, c!-Muvâfakât li Vsûli*ş-Şeri*a, (Tah.

Abdullah Draz), Beyrut, ts,
Şcvkânî, Muhammed b. Ali, İrşâdu%FuhûI ilâ Tahkîki'I-Hak min 

nmi'UUsûlM\sır, ts.
Şıbli. Mevlaria, Asri Saadet, (tere. Ömer Rıza) İst. 1928/1347 
Şimşek, M. Sait, Kur'an'ın Anlaşılmasında iki Mesele, İstanbul, 

1991.
Tabcrî, Muhammed b Ccrir, Câmiu'l-Beyân an Te'vili Âyi% 

Kurban, Beyrut, 1988 
et-Tafta/iinî, Sa‘duddin, ŞcrhuU-Telvth ‘a/aY-TavJ/A, Beyrut, 1957 
Tahir el-Cczairî, Tcveîhu'n-Nazar, Mısır, 1328 
Tirmizi. Muhammedb. İsa, Sünen, Ça r̂ı Yay., İstanbul, 1992.
Tufi^ Süleyman b. Abdulkavı, eJ-İksir fi İlmi't-Tefsir, (tah.

Abdulkadir Hüseyin), Kahire, 1977.
Udch, Abdulkadir, et-Teşri*u*I-Cinâî'l-İslâmî, 2. baskı. Kahire, 

1963.
Yıldırım, Suat. "Hadisleri Kur’an'la Karşılaştırma Meselesinin 

Kaynaklan”, Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi 
Dergisi, (Tayyib Okiç Armağanı), 1978 

Yusuf Musa, Muhammed, el-Medhal li Dırâseti'l-Fıkhi'l-Îslâmî, 
Kahire, 1961.

Zamahşerî, Mahmud b. Ömer, el-Keşşâf *an HakâikVt-Tenzıl ve 
Uyûni'I-Akâvîl fı Vucûbi't~TeWîl, 1. baskı, ys., 1977.

--r—— Esâsu'l-Bclağc, 4. baskı, Beyrut, 1984.
Zarzur, Adnan Muhammed, Vlûmu'l-Kur'an, 3. baskı, Dımeşk, 

1991.
Zcl^cbî, Muhammed Hüseyin, et~Tcfsir ve'İ-Mûfessirun, 2. baskı, 

ys., 1976.
Zehebi, Şemsuddin Muhammed, Tezkiretü'l-Huffaz, Beyrut, ts.



Kur'ân-Siimet Bütünlüğü/319

^rkânî^ Mühâıtiıped 0  İIlûmH-
ATiir'a/ı, Beyrut 1943.

2^rkc$i, Bcdnıddin Muhammcd b. Abdillah, el-Buritân Ulûm(*I- 
Kur*an, tah: Muhammcd Ebu'l-FadI İrahim, 2. t^aşkı, yş.,

Zuhcyr, Muhammed, Ebu’n-Nur, Usulu*I-Fıkb, Kahire, 1992.





Elin izdeki bu !<ltap, Kur'an ’ın yazıiışı, kitap haline 
getiriyiş i, çoğaltılm ası, özellik leri ve insanlara verm ek 
istediği m esajla ilgili son derece kalıcı b ilgileri 
okuyucuya sunm ayı am açlam akta. Tefsir ilm inin 
ortaya çıkışı, Kur'an'ı yorum larken farklı an layışların 
ortaya çıkış nedenleri, Kur'an’ın doğru anlaşılm ası için 
yapılan ça lışm a la r ve ça lışm a la r k itabın ilk 
bölüm lerinin esasını oluşturm akta.

Bu kitap, Kur'an tıakkm da önem li b ilg iler verm ekle 
beraber islam ın ikinci tem el kaynağı olan Sünnet 
hakkında da okuyucuya yeni b ilg ile r verm eyi 
am açlam akta.' Kur'an 'ın an laşılm asında sünnetin rolü 
ve önem i; buna dair ayetler ve zam anla ortaya çıkan 
farklı görüş ve ta rtışm aların  tüm ünün bir arada 
bulunduğu yeni bir çalışmadır.

Bugüne kadar Kur'an 'la ilgili çalışm aların Kur'an'ın 
an laşılm asında Sünnetin önem i üzerinde yeterince 
durulm am ış olmasını b ir eksiklik  o larak görüyoruz. 
K ur’an -S ünnet B ütünlüğü  isim li bu çalışm anın 
tartışm alara yeni bir boyut kazandıracağına ve büyük 
bir boşluğu do lduracağına inanıyoruz.
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